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ÍNDICE TEMÁTICO 

ACUSAÇÃO 
Rebate as a"1sações do Senador Pedro Simon ao 

Presidente da República, Senhor Fernando Henrique 
C:udoso, sobre pesquisa feita pela sua Assessoria de Im
prensa. com números das candidaturas à Presidência da 
República em 1998. amplamente favotáveis ao Presi
dente da República. Sen. Antonio Carlos Magalhiles ••••••. 

AFASTAMENTO 

Anuncia seu afastamento da Casa e tece conside
xações sobre a telação do Parlamento com a Mídia e a 

- Soeiedsde. Sen. Casildo Maldaner. -················-·····-· 

ALIMENTAÇÃO (VidePOÚI1CA TRIBUTÁRIA) 

Destaca a importância do Programa de Alimenta
ção Popular-PAP, no combate à fome dos mato-gros-

senses. Sen. Júlio Campes. -··-············-·················-·-···· -
AMIANTO (VIde JAZIDAS) 

ANAIS DO SENADO 

Solicita transcrição nos Anais do Senado do ar
tigo de João Carlos Paes Mendonça. poblicado no Jor
Da! do Commerdo, de 19-6-96, intitulado: Desenvolvi-

mento. Sen. Joel de Hollanda. ...•.•••..•... -······-··········-······· 
Registra nos Anais do Selmdo, documento intitu

lado: m Fórum do Coredor Multimodal Ceotro-Oeste. 
Sen Carlos Patrocfnio .............. -·---····-······-····--··-······· 

ANIVERSÁRIO 

Assinala o transcurso do 75" aniversário do Clube 
Soroptimisa Internacional, fundado em 1921, em Qak.. 
land, Califórnia. Sen. José Roberto Anuda. .................... . 

APOSENTADORIA (Vide 1RABALHADOR RURAL) 

AUDIÊNCIA 
Registra a audiência do Senhor Presidente do Se

nado com representantes de trabalhadores ru.rais brasi
leiros, e assinala a necessidade de agilizar os projetas 
que tratam da reforma agrária. Sen. José eduardo Dutra.. 

629 

264 

507 

184 

247 

694 

(BACEN) (Vide RELATÓRIO) 

BIODIVERSIDADE 

Registra a audiência pública que aconteceiá na 
Câmaia Municipal de São Paulo para tratar do projeto 
que regulamenta o acesso aos recursos da biodiversida-
de. Sen. Marina Silva.·-··-··-·-··········-·············-···--··-·· 

CACAU 

Reitera ao Govemo Federal as dilieuldades que 
o&, produtores de cacau estão attavessando. Sen. Ademir 

Andr.!de ......••••.. -····-···-··········-----································ 

CAIU 

Analisa a questão da indústria do caju no Brasil 

Sen. Lúcio Alcântara. ·················-··-······-··········-············ 

CENSURA 

Analisa a qoestão da extinção definitiva da cen
sura em nosso País. Sen. José Roberto Arruda ---·-····· 

CERRADO 

Discmda da inclusão das áreas do cerrado da re
~N~eoooo~da~ão~~~~ 

legal. Sen. Jonas Pinheiro.········-·····-···················---···· 
CESTA DE ALIMENTOS BÁSICOS 

Critica a distnbuição de cestas de alimentos do Pro
grama Comunidade Solidária, às vésperas das eleições, 
com fins eleitoreiros. Sen Eduardo Suplicy .....•••...• --··-·-

(CNBB) 

Registra as observações de D. Lucas Moreira Ne
ves, presidente da Coníederação Nacional dos Bispos do 
Brasil, sobre a reforma agrária. Sen. Eduardo Suplicy .... 

CÓDIGO NACIONAL DE1RÂNSITO 

Destaca a importância para a Nação do novo Có-
277 digo NacioDa! de T!ânsito. Sen. Ney Suassuna. ...........•.•• 
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COMfffi DE IMPRENSA (CVRD) (Vide PRN ATIZAÇÃO) 

Cumprimenta os socialistas Alexandre Jardim e 
Esaú de Carvalho, o primeiro por ler sido eleito presi
dente do Comitê de Imprensa do Senado; e o segundo. 
que ora entrega o cargo, pelos relevantes serviços pres-
tados. Sen. Eduardo Suplicy ............................................ . 

CONCESSÃO HONORÍFICA 

Registra ato realizado Da Presidência da Repúbli
ca, em que Sua Excelência agraciou membros da Justi
ça por terem. num ato de coragem, investigado, punido 
e recu~o valores para a Previdência Social. Sen. 

Romeu Tuma. .......... --·······-·············--········-······-··-···· 

CONFERêNCIA NACIONAL DOS ADVOGADOS 

Registra a realização em Fortaleza (CE) da 16' Con.
fetência Nacional dos Advogados, com a temática "Di
reito. Advocacia e Mudanças". Sen. Bernardo Cabral .... 

CONGRESSISTA (Vide AFASTAMENTO, MERCO. 
SUL) 

Lamenta o afastamento do Senador Casildo Mal
dane< e aborda a questão da suplência senatorial. Sen. 

Geraldo Melo. ····-····················--·-·················-···········-·-
!;~menta o afastamento do Senador Casildo Mal-

daner e aborda a questão da suplência senatorial. Sen. 
José Eduardo Outra. ......................................................... . 

· Destaca a imptxtãncia de estar assumindo o cargo 
de Senadora da República, em virtude do liceociamento do 
tilular, Senador Esperidião Amin. Sen. Sandra Guidi ..... . 

Destaca a importância de estar assumindo o cargo 
de Senador da República, em virrude do licenciamento 
do 'titular, Casildo Maldaner. Sen. Hemique Loyola ••••••• 

CONGRESSO NACIONAL (Vide ORÇAMENTO) 

CONSELHO COMUNITÁRIO 

~ o recebimento de conespondência da 
presidência do Conselho da Comunidade Solidária, SI". 
Ruth Cardoso, que trnta dos Programas de Reforço de 
Renda Mínima Familiar e Educação Fundamental. Sen. 
Eduardo Suplicy .......... - ...................................... - ........ . 

Registra o ocorrido na reunião do Conselho da 
Comunidade Solidária, em que todos os respooséveis 
pelos pttljetos de garantia de renda mlnima familiar dis-
sertaram sobre os mesmos. Sen. Ednardo Suplicy .......... . 

CRIANÇA (Vide EXPWRAÇÃOSEXUAL) 

CULTURA 

Destaca a importância para a ru1tura lxasileiia da al
ternção do limite de dedução do Imposto de Renda para as 
pessoas ffsicas e jurfdicas que investirem fundamentalmen
te DO cioema uacional, oqjeto de medida provisória assina
da bá poucos dias. Sen. José Roberto Amida ..•................• 

DEBATE 

Destaca a importância dos debates políticos que 
estão ocorreudo ua cidade de São Paulo. Sen. Eduardo 

210 Suplicy. ·········-················--···························-·--······-·-· 

DEMISSÃO 

Protesta pela demissão de 25 tiabalbadores de 
empresas prestadoras de serviço à Telergipe. Sen. José 

175 

Eduardo Dutra. ......................................... -·---·---·· , 177 

- 337 DESMATAMENTO (Vide REGIÃO AMAZÓNICA) 

521 

266 

267 

EDUCAÇÃO 

Traça uma radiografia da educação uacional. Sen. 
Edison Lobão.·················-···--······-----··················-···· 

Defende mudanças na educação. Sen. Benedita da 
Silva. ....................................................... -·---·-·-·· 

Retrnta o drama da educação uacional. Sen. Val-

mirCampelo. ························--······-·------·--·· 

ELEIÇÃO (Vide CESTA DE ALIMENTOS BÁSICOS) 

(EMBRAPA) 

Critica a posiÇão do Governo Federal de fechar os 
centros de pesquisa da Embrapa, em Alagoinbas e lmu-
zeiro9 no Estado da Paraíba. Sen. Ney Suassuna. ........... _ 

626 EMENDA 

627 

210 

368 

130 

PEC n'-40/96, que altera o art. 14 da Constitui
ção Federal, tomando o voto~ facultativo. Sen. José 

Serra. ···········································-············-·-----
PEC ri' 41196, que acresa:nta novo par.!grafo ao art 

14, !ixaDdoregrnde fidelidade partidária Sen. José Sena . 
PEC n• 42196, que alteta o art 17 da Constitui

ção, que trata dos partidos polfticos. Sen. José Sena. ...•• 
PEC n' 43/96, que altera o art 45 da Constitui

ção, Sistema Eleitoral Distrital Misto. Sen. José Sena. .•• 
Defende a aprovação da PEC rf' 30196, que trata 

da criação de um Fundo de Manutenção e Desenvolvi
mento do Ensino Fundamental e de Valorização do Ma
gistério. Sen. Teotonio Vilela Filho. ····-··-·············-····· 

&lcaminha a votação da PEC Ji! 30196 que mcdifica 
o artigo 34 e oTrtulo Vlll, Capítulo m, Seçãol, da Consti
tuição Federal e o artigo 60 do Ato das Disposições Consti
tucionais T!allSitórias (Reformada Educação). Sen. Emilia 
Femandes .•• : ............................. -·--·-··--·--···--····-···· 

Posiciona-se favoravelmente à aprovação da PEC ri' 
30/96, que tiata da reforma da educação. Sen. José Sena ... 

Encaminha a votação da PEC n2 30196, que trata 
da reforma da educação. Sen. José Eduardo Outra. ...•..... 

Posiciona-se favoravelmente à aprovação da PEC 
n• 30/%, que trata da reforma da educação. Sen. Hugo 
Napoleão.··································-···-·············-·-··-····-·· 
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479 
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Posiciona-se favoravelmente à aprovação da PEC da Academia de Letras e Artes do Planalto. Sen. J-

m 
Pllg. 

n" 30196, que trata da reforma da educação. Sen. Darcy Rocha. ·········-··-····················---··--····-·························· 696 
Ribeiro.················--·----····----··--····--·······--·--·····--· - 480 

ESTADOS 

Analisa a questão da ingovemabilidade dos esta
dos brasileiros e mostta como o Estado de Mato Grosso 
está procurando o equacionamento dessa situação. Sen. 

Carlos Bezerra.·····--·····--·······--··-········-······················-
ESTATUTO DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE 

Abotda a questão do Estaluto da Criança e do 
Adolescente. Sen. Artur da Távola. ................................ . 

EXCEPCIONAL 

Assinala a realização? em todo o Brasi4 de 20 a 
23 de agosto, da Semana Nacional do Excepcional Sen. 
Benedita da Silva. ............................................................ . 

EXPLORAÇÃO SEXUAL 

Denuncia a expansão pelo mundo da exploração 
sexual de crianças c adolescentes. Sen. Benedita da Sil-

va.·-····-······-················-···········-··-···-··········-····-······· 

FLORESTA AMAZÓNICA 

Abotda a questão da devastação da floresta ama-
zônica. Sen. Bem:mlo Cabral .........................................•.. 

FOME (Vide ALIMENTAÇÃO) 

GÁS NATIJRAL 

Analisa o documento "estudo sobre o aproveita
mento do gás natural de Urucu". Sen. Odacir Soares._. 

GOVERNO FEDERAL 

Analisa o Plano de Metas do Governo. Sen. Hum-

berto Lucena. ····-·-······-··-········-·-·---·········-·-···· 

HOMENAGEM PÓSTUMA 

Registra, com pesar, o falecimento do ator Jofi:e 

Soares.. Sen. Teotónio Vilela Fdho. ··-·-····-··········-········· 
Registra o pronunciamento de José Dilermando 

Meireles, intitulado: Homenagem à memória de Dario 
Délio Cardoso, na homenagem póstuma que foi feita 
em Lm:iânia (GO) àquele ex-Senador e ex-acadêmico 
da Academia de Letras e Artes do Planalto. Sen. João 

Rocha. ··-············-········-··················-··-··············-·-·-···· 
Noticia o falecimento da atriz brasileira Dulcina 

de Morais. Sen. José Roberto Amlda. ............................. . 
Registra o pronunciamento de José Dilennando 

Meireles, intitulado: Homenagem à memória de Dario 
Délio Cardoso, na homenagem póstuma que foi feita 
em Luziânia (GO) àquele ex-Senador e ex-acadêmico 
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(IBGE) 

Analisa os dados básicos do quadro do uso do 
solo nua!, apresemados pelo Instiblto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística - ffiGE, e apresenta sugestões para 
os sem-terra. Sen. Odacir Soares .. --·--·--------

(ICMS) (Vide MEDICAMENTOS, PARTIDO POÚTI
CO,RO) 

Defende mudanças na legislação do ICMS. Sen. 
Roberto Requião ............................................................. .. 

Analisa o projeto aprovado na Câmara, que di>
põe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal 
sobre operações relativas à cin:ulação de mercadorias e 
sobre prestação de sçrviços, de 1r3!!Sporte interestadual e 
intermunicipal e os impostos relativos aos serviços de 
comunicação. Sen. José Fogl!Ça. ............................ __ _ 

IMPRENSA 

C<>menta reportagem publicada no jornal Zero 
Hora, intitulada: Tempos difíceis na região de Campa-
nha Sen. Emilia Fernandes. ............................................ . 

• Comenta artigo publicado no jornal Diário de 
Cuiabá, edição de 21-8-96, intitulado: Energia: Dante 
pode decretar calamidade pública. Sen. Júlio Campos •.•• 

Refere-se à carta recebida do Sr. Mário Sérgio 
Conti, Diretor de redação da revista Veja, que versa so
bre a rqxntagem do laudo do assassinato de PC Farias. 

Sen. Pedro Simon. ·····-······················-······-·········-··-······· 
Analisa reportagem do jornal Correio Brazilien-

se, intitulada: "O fogo pode pegar", sobre o prédio do 
Senado Federal. Sen. Júlio Campos. .............................. .. 

Refere-se à reportagem especial publicada no en
carte agrícola do Folha de S.Paulo, sobre um grande 
exemplo de sucesso na cultura de feijão irrigado no Es-
tado de Goiás. Sen. Mauro Miranda.········-·············-·-·· 

Comenta artigo, intitulado: Os amazônidas me
recem mais respeito, de lavra do Dr. Camillo V1l1Illl3, 
presidente da Sociedade de Preservação aos Recursos 
Namrais e Cullllnlis da Amazônia. Sen. Ernandes Amo-
rim. .................................. ···········································--···· 

Registra artigo do jomalista Roberto Pompeu de 
Toledo, publicado na revista Veja. que trata da violência 

no País. Sen. Romeu Tuma. .... ·-········-··--···············-···· 
Critica pesquisa feita pela Assessoria de Imprensa 

do Presidente da República e publicada no jornal O 

Globo. Sen. Pedro Simon. ···································-···--···· 
Comenta artigo do jornalista Ricardo Nobre, pu-

blicado no Jorual de Brasília, edição de 24-8-96, intitu-
lado: As Elites de Santa Rosa. Sen. Nahor Júnior ........... . 

Comenta artigo publicado pelo Jornal da Tarde, 
edição de 26-8-96, intitulado: Vida longa para a demo-
eracia. Sen. Nabor Júnior ............................................... .. 
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IV 

INAUGURAÇÃO 

Anuncia a inauguração no próximo dia 29-8-
97, em Belém (PA), da nova sede da Associação dos 
Municípios do Baixo Tocantins. Sen. Ademir Andra-

de. ...• "··--·--······--·············-·------··-·· 

INDÚSTRIA 'IÊXTll. 

Apela ao Ministro da AgricultOia por mais ineen
tivos à cotonicultura no Nordeste para incrementar a in-
dústria têxtiL Sen. Ronaldo Cunha Lima. ........................ . 

INTERVENÇÃO 

Questiona o projeto de intervenção no Estado de 

Alagoas. Sen. Jáder Barbalho. ·-··········-····-··--············· 

ISENÇÃO FISCAL 

Alxmla a questão da isenção de impostos às mi
cro e pequenas empresas. Sen. Carlos Palrocfnio ••••••••••••• 

JAZIDAS 

Aponta o prejufzo incalculável que pode causar o 
feehamento das jazidas de amianto em Minaçu (GO) se 
for constatado que esse mineral causa doenças pulmona-
res. Sen. Mauro Miranda. .............................................. . 

LEITE 

Alxmla a questão da distribuição do Programa do 

Leite. Sen. Lúcio Alcântara.--···------------
UCITAÇÃO 

: Enaltece o Presidente da República, Senhor 
Fernando Henrique Cardoso? pela iniciativa de autori
zar a Superintendência da Receita Federal em Per
nambuco a abrir licitação pública para a implantação 
do terminal alfandegário da região metropolitana do 
Recife, inclusive do Município de Ipojuca. Sen. Joel 

de Hollanda. -··-··················-······---······-···········--········ 
Solicita providências urgentes quanto à realização 

de licitação para reforma do Anero I do Senado. Sen. 
Júlio Campos. .•..•......•••••..•••••..• -····-···-·-······-········ 

UVRO (Vide PiffiMI:O) 

Registra a realização da Bienal Internacional do 
Livro de São Panlo, a maior feira da América Latina. 

Sen. Romeu Toma. •. ·----·--·-····-····--··-·····-·· 
Refere-se à realização em São Paulo da 14> Bie-

nal do Livro. Sen. Lúcio Alcântara. .. _ .. _________________ _ 

MADEIRA 

Denuncia o perigo que representa a compra de 
oito milhões e 600 mil acres na Amazônia por empresas 
madeireiras asiáticas. Sen. Bernardo CabraL .....•..•........... 

Pág. 

DenUncia o esquema de perseguição fiscal aos 
produtores da área madeireira em Rondônia, que está le
vando à falência os trabalhadores daquele setor. Sen. Ec-
-nandes Amorim. ... ·-··-···---··-··········-··-················-·· 

272 MEDICAMENTO 

687 

139 

177 

376 

631 

Apúía o pleito da Sociedade Brasileira de Onco
logia, que quer reduzir os preços dos medicamentos de 
combate ao '*'cer, isentando-os da cobrança do ICMS. 

Sen. Júlio Campos. ·············--··································--···· 

MEDIDA PROVISÓRIA 

Analisa a medida provisória que trata dos incenti
vos à indústria automotiva. Sen. Casildo Maldaner. -····

Aborda a questão da edição e reedição sucessiva 
de medidas provisórias. Sen. José Eduardo Dutra ......... . 

. Çr:itica a edição e reedição abusiva de medidas 
provisórias. Sen. José Fogaça. •••.•..•••••••••••.•.• ·--·---

Questiona a MP n' 1511196, que pretende dimi
nuir a área produtiva e aumentar a área de reserva dos 
Estados da Amazônia. Sen. Ernandes Amorim. ••••••••••.•• 

MENOR ABANDONADO 

Remtta o drama dos meninos de rua no Rio de Ja-
neiro. Sen. Benedita da Silva. .................. ·-··----······-·· 

Ml!NSAGEM 

Leitma da Mensagem n' 208196, do Presidente da 
República, Senhor Fernando Henrique Cardoso, submeten
do à apreciação do Senado a escolha do Senhor Vugflio 
Morettscbn de ~ Ministro de Primeixa Classe, do 
Quadro Permaoente, da Caneira de Diplomata, para, cu
nmla!ivamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto 
à República Árabe do Egito, ex= o cargo de Embaixa
dor do Brasil junto ~ República Democcitica do Sudão. 
Sen.MarinaSilva ••.........•........•.•.......•................•.•.......•.•. 

Leitura da Mensagem n• 209/96, do Presidente da 
República, Senhor Fernando Henrique Cardoso, subme-

44 tendo à apreciação do Senado a escolha do Senhor Jor-

413 

215 

255 

273 
327 

ge Saltarelli Júnior, Ministro de Segonda Oasse, do 
Quadro Peananente, da carreira de Diplomata, para 
exercer o cmgo de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica do Suriname. Sen. Marina Silva ······-··············--·· 

Mensagem n' 401/96-CN (n' 785/96, na origem), 
do Senhor Presidente da República, Fernando Henrique 
Cardoso, submetendo à debberação do Congresso, o tex
to do prQjeto de lei que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Minis
tério do Planejamento e Orçamento, cn!dito especial. até 
o limite de R$26.1 09.250,00, para os fins que especifica 
Sen. Waldeck Omelas. •.•..•.•..............••..•••..•.....••..•••.•.••• 

Mensagem n' 402196-CN (n' 786196, na origem), 
do Senhor Presidente da República, Fernando Henrique 
Cardoso, submetendo à deliberação do Congresso, o tex
to·do prQjeto de lei que autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de Encar-

Pág. 
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gos Fmanceiros da União - Recmsos sob supervisão do 
Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de 
R$936.501.633,00, para os fins que especifica. Sen. 

Waldeck Omelas. ········-········-······-····----····-·--···-
Mensagem n" 403196-CN (n" 820196, na origem), 

do Senhor Presidente da República, Fernando Henrique 
Cardoso, submetendo à deliberação do Congresso o tex
to do projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa 
da União para o exercício financeiro de 1997. Seo. Wal-
deck Omelas ........................... - ... ----··--··----···--··--·· 

(MERCOSill..) 

Reafuma sua posição favorável ao Men:osu! e à 
união alfandegária e assinala a necessidade da unifica
ção ou da harmonização da legislação trabalhista e pre
videnciária aos t:ra.tialhadores das várias nacionalidades 
que lá trabalbarão. Seo. Júlio Campos. ............ - ......... . 

Assinala a presença na Casa, de parlamentares ar
geotinos que iDtegram o Grupo de Trabalbo do Setor de 
Mineração no MercosuL Seo. Mauro Miranda ........ - .. 

MICROEMPRESA (Vide ISENÇÃO FISCAL, PE-
QUENA EMPRESA, SEBRAE) 

MINISTRO DA AGRICULTURA (Vide INDÚSTRIA 
TIDmL) 

MULHER 

Analisa a questão da proteção da mulher no mer
cado de trabalbo, prevista na Constituição Brasileira. 
Seo. Emiiia Fernandes ............ _. ___ _ 

Mill..TA 

· Critica a cobrança de percentual evidentemente 
abusivo de multa por inadimplência em nosso País e 
defende a aprovação dos projetas de lei de sna antoria, 
n"'- 172, 177 e 178 que regularizam a situação. Seo. 
Francelino Pereira ............ ------·······-----

OLIMPíADA 

Defeode a cidade do Rio de Janeiro para sediar a 
Olimpfada do ano 2004. Seo. Artur da Távola. ·-----

ORÇAMENTO (Vu:le PRESIDEN1EDA REPÚBUCA) 

Registra as mudanças na estrutura da Comissão 

Orçamentiria. Seo. José Fogaça. -·----·----·-·---······· 
Destaca a importância de se aunprir integralmen

te a Proposta Orçamentária aprovada para o ano segnin-
te. Seo. Edison Lobão ................................................... . 

Destaca a importância de se aunprir integralmen
te a proposta ooçameotária aprovada pelo CoDgiCSSO Na-
cional. Seo. José Roberto Arruda. .................................. . 

Destaca a importância de se cumprir os prazos 
para o exame pelo Congresso Nacional da Proposta Or
çamentária. Seo. Waldeck Ornelas. ··········-···············---· 
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PARECER 

Parecer n• 457~ de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, sobre o PLC If' 35195 (n" 2.620/92, na 
origem), que altera o § 2" do art. IS da Lei n• 6.404176, 
que disPõe sobre as sociedades po< ações. Seo. Ramez 
Tebet. ··------........... ----·-----·-··-·-·---·-

Parecer n• 458196-Cotuissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, sobre as emendas da Câmara ao PLS n• 
78192 (n" 4.018-D/93, na origem), que dispõe sobre a ar-
bitragem. Seo. Edison Lobão ...................................... . 

Parecer n" 459196-Cotuissão de Relações Exteri<>
res e Defesa Nacional, sobre a Mensagem n" 197196 (n" 
643196, na origem), Jl"Ia qual o Presidente da República, 
Senbor Fernando Heorique Cardoso, solicita autorização 
do Congresso Nacional para despacho de tropa do Exér
cito Brasileiro para o exterior e de permanência tempo-. 
rária de forças militares estrangeiras em território naci<>-
nal. Seo. José Agripino ................................................. . 

Parecer n"46Ó/96-ComissãÓ de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o PDL n" 38196 (n" 210/95, 
na origem), que aprova o texto do Aco!do para o Estabe
lecimento e Utilização de Meios de Rastreamento e de 
Telemedida sib.lados cm território brasileiro? celebrado 
entre o Goveroo da República Federativa do Brasil e a 
Agência Espacial Européia, em 3 de maio de 1994, em 
Paris. Sen. Epitacio Cafeteira. ...................................... .. 

• Parecer n" 461196-Cotuissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, sobre o PDL n" 60196 (n" 250/96, 
na origem), que trata das modificações a serem introdu
zidas no Convênio Constitutivo da Corporação Intera
mericana de Investimeotos, promulgado por meio do 
Deereto Legislativo n" 13196 e do Deaeto n" 93.153/86. 
Seo. Guilherme Palmeira. ......................... - ........ - ..... .. 

Parecer n• 462196-Comissão de Relações Exteri<>
res e Defesa Nacional, sobre o PDL n• 61196 (n• 244196 
na origem), que aprova o texto do Acordo sobre Coope
tação Econômie<>-Comercial, eelebiado entre o Governo 
da República Fede<ativa do Brasil e o Governo da Ucrâ
nia, em 25 de outubro de 1995? por ocasião da visita ao 
Brasil do Presidente daquele pais._, ............................... . 

Parecer n" 463196-Cotuissão de Relações Exteri<>
res e Defesa Nacienal, sobre o PDL n" 63196 (n" 
285196, na origem), que aprova o texto do Aeordo sobre 
Isenção de Visto para Portadores de Passaportes Dipl<>
mátieos e de Serviços, celebtado entre o Governo daRe
pública Federativa do Brasil e o Goveroo da Ucrânia, 
em Brasilia, em 25 de onblbro de 1995. Seo. Nabor Jú-

nior. ······------······························-··················-······-
Parecer n" 464/96-Comissão de Relações Exteri<>-

res e Defesa Nacional, sobre o PDL n" 64196 (n" 282196, 
na origem), que aprova o texto do Tratado de Extradi
ção, celebr.ldo entre o Governo da República do Brasil e 
o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanba e Irlanda 
do Norte. em Londres, em 18 de julho de 1995. Sen. 
Bernardo CabrnL_ .. _________________ , ........ . 

Parecer n" 465~ de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, sobre o PR n" 63/95, de autoria do Se-
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nador Lúcio Alcântaia, que institui duas coleções. a se
rem editadas pela Subsecretaria de Edições Técnicas, 
uma sobre a matéria constitucional do País e ootra sobre 
os grandes vultos que honraram o Senado. Sen. Ronaldo 
Cunha Lima. ..................................................................... . 

Parecer n" 466/96.0>missão Diretool, sobre o PR n" 
63/95, que insti11li duas coleções, a serem editadas pela 
Subseerelaria de Edições Técnicas, uma sobre a matéria 
coostituciooal do País e outra sobre os gr.mdes vultos que 
honraram o SeDado. Sen. Teolôoio VIlela Pilho ..•.•.•....•.••••• 

Parecer n"467196-Comissão Temporária para Es
tudo do Código de Tdinsito Brnsileiro, sobre as emendas 
de Pl~o, em Turno Suplementar, oferecidas ao Subs
titutivo do Senado ao PLC n" 73/94, que institui o Códi
go de Tdinsito Brnsileiro. Sen. Gilberto Miranda. .........••• 

Parecer n" ~missão Diretora, que dá re
dação ao vencido, para o turno suplementar, do Substi
tutivo do PLS n" 188195, que cria a área de Proteção 
Ambieotal-APA, do Delta do Pamafba. Sen. Júlio Cam-

pos. -·····-·---·······-··-··-·········-··---·····-·-············· 
Parecer "" 469196-Comissão DiretoJa, que dá ,.,. 

dação do veocido para o turno suplemeotar, do SUbstitu
tivo do Seoado ao PLC n" 117195 (n" 4.583194, na ori-
gem). Seo. Júlio Campos ................................................. . 

Pareeer rJ!! 47~missão de CÓostituição, Jus
tiça e Cidadania, sobre o Ofício S/40187 (IJ!! 192187, na 
origem), do Senhor Presideote do Supremo Tribunal Fe
deral, cópia das notas taquigráficas e do acórdão proferi
do pela Suprema Corte, em 3 de agosto de 1987, nos au
tos do Recurso Extraordinmo n" 112.401-6, do Estado 
do Rio Grande do Sul, o qual declarou a inconstitucio
nalidade do art. 57 do Regolamento aprovado pelo De
creto n" 174/40, do Estado do Rio Grande do Sul. Seo. 

Jos;q>hat Marinho.········--··············-····---·-··-······-···· 
· Parecer n" 471196-Comissão de Assuntos Econô

micos, sobre Ofício sn5196 (n" 2448196, na origem), do 
Sr. Presidente do Banco Central do Brasil., encaminhan
do solicitação da Prefeitura Mnnicipal de São Paulo, 
p:u:a emitir Lettas Fmanceiras do Mnoicípio de São Pau
lo--LFI'MSP, cujos recursos serão destinados ao giro de 
sua dívida mobiliária vencível no 2" semestre de 1996. 
Sen. Epitacio Cafeteira. .................................................... . 

Parecer ond ao PDL rJ!! 31/94, que aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio Sociedade Rural S/A 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Mandagnari (PR). 
Sen. Osmar Dias ............................... ·-···-·····------·· 

Parecer n" 472195-Comissão Diretora, que dá re
dação final ao PDL n" 31194 (IJ!! 325/93, na origem), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sociedade 
Rural SIC Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqUência modulada, na cidade de Manda-
guari (PR). Sen. Ney Snassuna. ....................................... . 

Parecer mal ao PDL n2 77194, que aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio A Voz do Paranapaue
ma Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Cândido Mota 
(ES). Seo. Lúcio Alcântara. ............................................. . 
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Parecer ""473196-Comissão Diretora, que dá re-
dação final ao PDL n" 77194 (n" 378/93, na origem), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio A Voz do 
Vale Paranapauema Ltda., para explorar serviço de Ia-

diodifusão sonora em freqilência modulada, na cidade 
de Cândido Mota (SP). Sen. Ney Suassuna. ············-- 394 

Parecer ond ao PDL fi!.163195 (fil.l26/95, na ori-
gem), que aprova o ato que renova permissão à Rádio 
Globo S/ A., para explorar serviço de radiodifusão sono-
ra em freq!lência modulada, na cidade do Rio de Janeiro 

(RJ). Sen. Osmar Dias. ·-·························-·--················ 395 
Parecer n" 474196-Comissão Diretora, que dá re-

dação final ao PDL fi!. 163195 (ri' 126/95, na origem), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Rádio Globo S/ A. para explorar serviço de Iadiodifusão 
sonora em freqílência modulada, na cidade do Rio de Ja-

neiro (RJ). Sen. Ney SWISSUII3. ······---····-·····-······· 396 
Parecer ond ao PDL fi!. 172195 (ri' 151195, na ori-

gem), que aprova o ato que renova..a concessão da Rádio 
Difusora de Ponta Grossa Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Ponta 
Grossa (PR). Seo. Osmar Dias ......................................... 397 

Parecer fi!. 475196-Comlssão Diretora, que dá re-
dação final ao PDL n" 172195 (ri' 151195, na origem), 
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difu-
sora de Ponta Grossa Ltda., pala explorar serviço de ra-
diodifusão sonom em onda média. na cidade de Ponta 
Grossa (PR). Seo. Ney Suassuna. ............. ·-·········--·-······ 398 

Parecer ond ao PDL n" 185/95 (ri' 105195, na ori-
gem), que aprova o ato que renova a concessão à Rádio 
Cidade de ltaiópolis Uda., para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em onda média, na cidade de ltaiópo-
!is (SC). Sen. Vilson Kleinübing. ·--··············-···-······-·· 399 

Parecer fi!. 476196-Comissão Diretorn, que dá re-
dação final ao PDL n" 185195 (n" 105195, na origem), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Rádio Cidade de ltaiópolis Uda., pa~a explorar serviço 
de radiodifusão SODOia em onda média, na cidade de 
ltaiópolis (SC). Sen. Ney Suassuna. ................................. 400 

Parecer oral, sobre o PDL fi!. 6196 (IJ!! 156195, na 
origem), -que aprova o ato que renova a concessão outor-
gada à Rádio Independência de Salto do Lontra Ltda., 
pa~a explorar serviço de Iadiodifusão SOOOia em onda m6-
dia, na cidade de Salto do Lonlla (PR). Sen. Osmar Dias •... 400 

Pareeer fi!. 477196-Comlssão Diretorn, que dá re-
dação final ao PDL n" 6196 (ri' 156195, na origem), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Independência de Salto do Lontra Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cida-
de de Salto do Lootra (PR). Seo. Odacir SUares. ·-····-··· 401 

Pareeer oral ao PDL ri'!4196 (rJ!! 171/95, na ori-
gem)? que aprova o ato que renova a concessão outorga-
da à Rádio TV do Amazonas S/ A., paia explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade 
de Rio BiaDco (AC). Seo. Nabor Júnior ........................... 402 

Parecer fi!. 478196-Comissão Diretorn, que dá re-
dáção final ao PDL n" 14196 (fil.17!/95, na origem), que 
aprova Ciato "ijue ri:nova a concessão outorgada à Rádio 



TV do Amazonas SI A., para explorar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Rio 
Branco (AC). Sen. Odacir Soares.·············-·······-············ 

Parecer oral ao PDL n' 17/96 (n' 139/95, na ori
gem), que aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio e TV Umbu Uda., pata explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de 

Passo Fundo (RS). Sen. Emilia Fernandes. ················-·· 
Parecer n' 479/96-Comissão Diretora. que dá ,. 

dação final ao PDL n' 17/96 (n'l39195, na origem), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
e TV Umbu Uda., para explorar serviço de radiodifusão 
de sons~ imagens (televisão), na cidade de Passo Fundo 
(RS). Sen. Ney Suassuna. ··---··-······--······-·-········-····· 

Parecer n' 480196-Comissão Diretora. que dá ,. 
dação final ao PDL n' 25196 (n' 162195, na origem), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Globo Capital Uda., para explorar serviço de radiodifu
são de sons e imagens (televisão), na cidade de Belo Ho

rizonte (MG). Sen. Odacir Soares ..• ·-----····-····· 
Parecer oral ao PDL n' 25/96 (n' 162195, na ori

gem), que aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio Globo Capital Lida., p= explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de 
Belo Horizoote (MG). Sen. Francelino Pereira -··-········· 

Parecer oral ao PDL n2 45/96 (~ 190195, na ori
gem), que aprova o ato que renova concessão à Rádio 

_ Cbamonix Uda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média,. na cidade de Mogí-Mirim. Sen. 
Regina Assunção .•••••••...... -······-·····-·-··--···--··--······· 

Parecer n' 481196-Comissão Diretora. que dá re
dação final ao PDL n'45/96 (n' 190195, na origem), que 
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Chamo
nix Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em~ onda média, na cidade de Mogi-Mirim (SP). Sen. 

Ney Suassuna.----·····---···-··---··----·-··-
Parecer oral sobre o PDL n'47196 (n' 206195, na 

origem). que aprova o ato que renova a concessão à Rá
dio Globo Capital Uda., para explorar serviço de radio
difusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Bra-
sllia (DF). Sen. José Roberto Arruda ..••.••••••.•••.•• - •••.•••...• 

Parecer n' 482196-Comissão Diretora. que dá ,. 
dação final ao PDL n'47196 (n'206195, na origem). que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Globo Capital Uda., para explorar serviço de radiodifu
são de sons e imagens (televisão), na cidade de Brasllia 

(DF). Sen. Ney Suassnna. ···········-·································· .. 
Parecer oral ao PDL n2 51196 (n2 216195, na ori-

gem), que aprova o ato que reoova pennissão à Rádio 
Terra Uda., para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Belo Horizon-
te (MG). Sen. Regina Assunção •..•••..........•....... -·-····-···· 

Parecer n' 483/96-Comissão I>iretOia, que dá re
dação final ao PDL n' 51196 (r>" 216195, na origem), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio 
Tena Uda., parn explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Belo Horizon-

te (MG). Sen. Ney Suassuua ·-········-··········-···-············ .. 
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Parecer n' 484/91H)m0ssão Diretalll, que dá re
dação final ao PR n" 82196. que autoriza a República Fe-

403 derativa do Brasil a contr.rtar operação de credito exter
no junto ao BIRD, no valor de US$ 350,000,000.00, cu
jos recursos serão destinados a financiar, parcialmente, o 
Projeto de Reestruturação e Desestatização da Rede Fer
roviária Federal S/A-RFFSA. cuja execução ficar.! acar-

404 go da RFFSA. do Ministério dos Transportes e do Con
selbo Nacional de Desestatização-. Sen. Ney Suas-

suna. -------····-····--··--.. ··----··········-················-······-
Parecer n" 485/96 - Comissão de Constimição, 

Justiça e Cidadania, que dá redação final para o segundo 
lumo, da PEC ri' 30196 (n" 233/95, na origem), que trata 

405 da reforma da educação: SCn. Lúcio Alcântara. ..............• 
Parecer n" 486196 - Comissão Diretalll, que dá 

redação final ao PR r>" 83/96, que autoriza a República 
Federativa do Brasil a contratar operação de crédito ex
temo no valor de até US$300,000,000.00, junto ao 
BIRD, esclarecendo-que procedeu. à adequação redacio-

406 na! da ementa ao texto do projeto. Seu. Ney Suassuna ... 
Parecer .. 487196 - Comissão Diretma, que dá 

Iedação final do PLS n" 78192 (n" 4.018193 na origem), 
que dispõe sobre a albitragem. Sen. Ney Snassnna. ···-·· 

Parecer oral ao PR ri' 87/96, que autoriza a Pre-
406 feitura Municipal de São Paulo a emitir mediante ofertas 

públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Município 
de São Paulo- LFfMSP, destinadas ao giro de sua dívi
da" mobiliária, vencível no L!' semestre de 1996. Sen. 

Epitacio Cafeteira. ··························-··········-···················· 
407 Parecer n" 488196 - Comissão Diretma, que dá 

redação final do PR n" 87/96, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Paulo a emitir, mediante ofertas públi
cas, Letras Financeiras do Tesouro do Município de São 
Pau1o- LFJ'MSP. destimvfas ao giro de sua dívida mo
biliária. vencível no segundo semestre de 1996. Seu. 

408 Ney Snassuna •••.•.•..••.• -···-·-····---··--··--········---··· 
Parecer .. 489/96 - Comissão Diretalll, que dá 

redação final ao PDL n" 76/96, que autoriza o despacho 
de tropa do Exército Brasileiro para o exterior e a per
manência de forças militares estrangeiras em território 

409 nacional. Sen. Ney Suassuna. ·-···················-···········-··· ... 
Parecer oral ao PLS n" 86196, que concede pensão 

expecia1 aos dependentes das vítimas do tratamento de 
bemodiálise no Institnto de Doenças Renais de Caruaru. 
ooEstadodePcmambuoo. Sen. Valmircampeio. ····-···· 

Parecer oral ao PLS r>" 88186, que autoriza o Puder 
410 Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal de Alto 

Alegre, no Estado de Roraima. Seu. Joei de Hollanda. .... 
Parecer oral ao PLS n2 95196. que autoriza o Po

der Executivo a criar uma Escola Agrotécnica Federal 
no Município de Tocantinópolis, Eslado do Tocantins. 

411 Sen.JoeldeHollanda ---···································-·-··· ... 
Parecer .. 490196 - Comissão Diretalll, que dá 

redação final ao PDL n" 145195 (n' 121195, na origem), 
que aprova o texto das modificações ao Convênio Cons
titutivo do Banco Africano de Desenvolvimento. apro
v3das por ocasião das reuniões anuais da Assembléia de 

412 GovernadOres do Banco Africano de Desenvolvimento e 
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Fundo Africano de Desenvolvimento, realizadas em Da
car, Senegal, no período de 12 a 14 de maio de 1992. 

Sen. Ney Suassuna-----·-····--·····-·-···-·-·-
Parecer li' 491196- Comissão DiRtora, que dá :re

dação fiDai ao PDL n" 30/96 (Ii' 181/95, na origem), que 
aprova o texto da Emenda ao artigo XVII, f, do Acordo 
Relalivo à Organização Intemacional de Telecomunica
ções por Satélite -INTELSAT, de 20 de agosto de 1971, 
aprovado pela XIX Reunião da Assembléia da Organiza
çãoem26deoutubrode 1994. Sen. NeySuassuna. ••• __ 

Parecer ... 492/96- Comissão DiRtora, que dá .... 
dação fiDai ao PR n" 1196, que dispõe sobre o depósito 
legal da§ publicações de que trata. Sen. Ney Suassuna. -· 

Parecer n" 493/96 - Comisslio Direlora, que dá 
redação fiDai ao PR n" 74196, que autoriza o Estado de 
São Paulo a emitir Letras Fmanceiras do Tesouro do Es
tado de São Paulo- LFIP, cujos recursos sedio destina
dos ao reembolso da sexta parcela e liquidação da séti· 
ma e oitava parcelas de precatórios judiciais, bem como 
dos complementos da primeira à oitava parcelas de pre
carórios judiciais pendentes, de responsabilidade daque-
le Estado. Sen. Ney Suassuna ·······-·-·····-··-----·-··· 

Parecer li' 494196 - Comissão DiRtora, que dá 
redação fiDai PLS n" 296/95, que altera dispositivos da 
Lei n" 6.494r77, esteodendo o dúeito à participação em 
aJividades de ~o. Seo. Ney Soassona. •• ·-······--·-

Parecer li' 495196 -' Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadani~ sobre a Mensagem n2 202/96, 
do Senhor Presideote da Rep6blica, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, o nome do Sr. Reinal
do Silva Coelho. para exercer o cargo de Defensor 
Público-Geral da Uuião, no bienio 19% a 1998. Sen. 
Romeu Tuma .... ·-·····-····························-··-·····-··--

• Parecer li' 4%196 - Comissão de Constituição, 
Jnstiça e Cidadania, sobre o PLC li' 65193 (n" 2.336/91, 
na origem), que altera dispositivos da Lei n" 5.869n3 -
C6digo de Processo Civil, e PLS li' 43195, que peonite a 
utilização de fac-súuile (fax) parn veicular atos proces
suais, pelas partes envolvidas, e PLC n2 209/93 (n! 
3.338192 ila origem).-····-·-········----·-····--··· 

Parecer n" 497/96 - Comissão DiRtora, que dá re
dação do veocido, pma o turno soplemeutar, do Substi
tutivo do Seoado ao PLC n" 124/92 (n" 636/91, na ori
gem), que acrescenta par.!grafo ao art. 6" da Lei n" 
5.%9n3, tomando inexigfvel, antes da decisão termina
tiva do recurso interposto à Comissão Especial de Re
curw do Proagro, a dívida oriunda do Ciédito IUI3l. Sen. 

Ney Suassuna. ·····-··-·············-·-·-··-··-··-······---·-
Parecer ... 49&'96 - Comissão de Constituição, Jus

tiça e OdMauia sobre o PLS rf!. 48196 - Complementar, 
que altera a r:edação dada à alfnea b do ineiso I, do art. 1• 
da Lei Complcmentarn"64190. Sen. Josapbat Marinho ...••.• 

PARTIDO POÚIICO 

Prevê o cr:escimeoto do PT - Partido dos Traba
lhadores no pleito municipal de oulllbto. Sen. Eduardo 

Suplicy ...... -····-··-··-·· ------··-·---·· 
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Torna ptlblico manifesto oficial do Partido dos 
Trabalhadores -PT, em apoio à pequeoa e microempre-

sa. Sen. José Eduanlo Outra.················----··--······ .. ·-··· 
Registra a posição da baneaJia do Partido dos Tra

balhadores- PT, contrária à teotativa de se conceder ur
gência ao projeto que promove mudanças na legislação 
do ICMS. Sen. José Eduardo Dutra.·-··············----

Aoalisa o Projeto de País da Social Democracia 
do PSDB. Sen. Teotõnio Vilela Filho. ·················--

PATEN1EDEINVENÇÃO 

Critica o patenteameoto da Ayahvasca - bebida 
sagrada dos índios da Amazônia, por empresa norte-
americana. Sen.. Marina Silva.--···-································· 

PA1ERNIDADE 

Antecipa os termos do projeto de lei que apre
sen~ o qual ctisperá sobre a gratuidade da realização 
de exames de código genético (DNA), para iostmir pro
cessos de r:eeoubecimento de paternidade. Sen. Benedi-
ta da Silva. ····························-····-··········-··--·-··---

PECUÁRIA 

Descreve a situação da pecuária zeboína em Ala
goinha e Umbuzeiro. Sen. Geraldo Melo.···········---····· . 

PENITENCJÁRIA 

Aborda a questão da superlotação carcerária. Sen. 

- Joefde Hollanda. ················-·········-··········-··-··-······---
Retrata o quadro dramático das peuiteociárias em 

nosso País. Sen. Romeo Toma ........................ ·-·--·--

PEQUENA EMPRESA (Vide SEBRAE) 

Defende um tratamento diferenciado aos peque-
nos empresários. Sen Íris Rezende. ·················--············ 

PESQUISA(VJdeACUSAÇÃO,EMBRAPA, IMFRENSA) 

(PIB) 

AssiDa1a o cr:escimeoto do PIB goiano, reflexo da 
criação do Fomentar? um pro__gnuna de incentivos fiscais 
para a industrialização. Sen.lris Rezende. -···----

PLANO DE GOVERNO (Vide PRESIDENTE DARE
PÚBUCA) 

Expressa a insatisfação do povo do Amapá, pelo 
fato de aquele Estado ter ficado fora do Plano de Metas 

do Goveino Federal. Sen. Sebastião Rocha. ······-··········· 

PLENÁRIO 

Registm a pr:eseoça nas galerias do Plenário, de 
aluoos e professores da Escola-Classe 431, de Samam-

.260 baia (DF). Sen. Emilia Fernandes. ••...•..••••••• -·----········ 
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POÚCIA CIVIL 

Destaca a importância do C:W:.O Superior de Polí
cia da Academia de Polícia Civil de São Paulo. Seu. Ro-
meu Tuma ........................................................................ . 

POÚTICAECONÔMICO-FINANCEIRA 

Analisa o Plano ReaL Sen. Ney Suassuna -·--· 

POÚTICA TRIBIITÁRIA 

Defende a atenuação do peso da carga tributá
ria sobre a alimentação dos brasileiros. Sen. Casildo 

Maldauer. ·--·······-·--·-·····················---········-·-·-· 

PORTO SECO 

Assinala a importiincia da instalação do Porto 
Seco de Brasília no combate ao desemprego. Sen. Val-
mir Campelo .................................................................... . 

Aborda a questão da ins.talaçãn dos portos secos 
no País. Sen. Casildo Maldaner. . .................................... . 

PilliM!O 
Refere-se ao Prêmio Moinho SantiS1a, cooquista

do na categoria literatma pela escritora Rachel de Quei-
roz. Sen. I..úcio Alcântara.. .. _ .......................................... _ 

PRESID!iNCIA DA REPÚBUCA (Vide CONCESSÃO 
HONORÍFICA) 

PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Analisa o Plano de Metas lançado pelo Ptesideute 
da República, Senhor Fernando Henrique Cardoso. Sen. 

Edison Lobão. ······--·······-··························-··················· 
': Refere-se à rejeição das contas do ex-Presidente 

Collor de Melo, relativas ao período de 1.2 de janeiro a 
29 de setembro de 1992, pela Comissão Mista do Orça-
mento. Sen. Eduardo Suplicy ........................................... . 

PRESÍDIO (Vide PENITENCIÁRIA) 

PRIVATIZAÇÃO 

Refere-se à privatização da V ale do Rio Doce. 
Sen. Lúcio Alcântara. ....................................................... . 

Refere-se à privatização da Vale do Rio Doce. 
Sen. José Eduardo Dutra. ................................................. . 

Aborda a questão da privatização da V ale do Rio 
Doce. Sen. Júnia Marise .••.••..................................•......••••• 

Refere-se à privatização da Vale do Rio Doce. 
Sen. Epilacio Cafeteira. .................................................. _ 

Refere-se à privatização da Vale do Rio Doce. 
Sen. Bernardo Cabral. ...................................................... . 

Refere-se à privatização da Vale do Rio Doce. 

Sen. Ademir Andrade. •.••••••••• ·-·······························-······· 
Refere-se à privatização da V ale do Rio Doce. 

Sen. Élcio Álvares ............................................................ . 
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Refere-se à privatização da Vale do Rio Doee. 
Sen. Vilson Kleintlbing .................................................... . 

Refere-se à privatização da Vale do Rio Doce. 

Sen. Jáder Barl>alho. ··························-········-·················· 
Refere-se à privatização da Vale do Rio Doee. 

Sen. José Fogaça.-····--···-···--·--·---············· 
Refere-se à privatização da Vale do Rio Doee. 

Sen. Gilberto Miranda. .................................................... . 
Refere-se à privatização da Vale do Rio Doee. 

Sen. Hugo Napoleão ........................................................ . 
Refere-se à privatização da Vale do Rio Doce. 

Sen. Pedro Simon. .......................................................... .. 
Aborda a questão da privatização da Vale do Rio 

Doce. Sen. Ramez Tebet. ................................................. . 
Aborda a questão da Vale do Rio Doce. Sen. Re-

gina Assunção.-······-···-·····-········-········-············-······ 
(PROAGRO) 

DemonstJ:a inllignação com ·os impasses adminis
tnltivos que estão descaru:terizando o Programa de Ga
rantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO. Sen. 
Mauro Miranda. ............................................................... . 

PROGRAMA DE GOVERNO 

Analisa o progr:ama governamental "Brasil em 
Ação". Sen. Odacir Soares.. ..••.•••••••••..•••..•••.•••••••••••.••.•••... 

PROJEI'O DE DECREIO LEGISLATIVO 

Posiciona-se favoravelmente ao PDL n2 47/96 
(n2 206195, na origem). que aprova o ato que renova a 
concessão à Rádio Globo Capital Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na 
cidade de Brasilia (DF). Sen. Artur da Távola ............... . 

PROJEI'O DE LEI (Vide MULTA, PATERNIDADE, 
SEGURO DE ACIDENTE, SUBSTITUTIVO) 

PLS rf!-184196. que altera dispositivos do Código 
Penal (De=to-Lei ~ 2848/40). Sen. Júlio Campos. •••••• 

PLS ~ 185/96, que dispõe sobre a dedução de 
gastos da unidade familiar na declaração anual de ajuste 
do Jmposto de Reuda. Sen. Reuan Calheiros. ................. . 

Analisa o Projero de Lei~ 1.724196, de iniciativa 
do Poder Execuôvo, que dispõe sobre o contrato de tra
balho por prazo determinado. Sen. Joel de Hollanda. •.••.. 

PLS ~ 186196, que dispõe sobre a gramidade da 
realização de exames de código genético (DNA), para 
instruir processos de reconhecimento de paternidade. 
Sen. Benedita da Silva.···-······-·--····-··--············--·· 

. . PLS if! 187196, que dispõe sobre a veiculação 
gratuita de informações educativas e de interesse social 
na mídia televisionada. Sen. Lúcio Alcântara. •................ 

PLS ri' 188196, que dispõe sobre o contrato indi
vidoal de trabalho em regime especial. Sen. Ney Suassu-

na. .... ·-·····----········--·····-······-·········-···························· 
PLS ~ 189/96, que denomina o trecho da BR· 

262, entre o bairro de Jardim América e o trevo da Cea-
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X 

sa. no Município de Cariacica (ES), como Rodovia Má-
rio Gw&eL Sen. Gell;on Camata. .................................... .. 

PLS o!' 190196, que dispõe sobre a instituiçllo do 
Vale-Cultura.Sen. Júlio Campos ...................................... . 

Discute o PLS D!' 29195, que institui eleições dire
tas pala os suplentes de candidatos ao Senado Federal 
Sen. Eduardo Suplicy ....................................................... . 

Discute o PLS D!' 29195, que institui eleições dire
tas para os suplentes de candidatos ao Senado Federal 
Sen. Lúcio Alcântara ....................................................... . 

Defende a aprovação do PLS D!' 131/95, de sua 
autoria. que dispõe sobre a Lfngua Brasileira de Sinais. 
Sen. Benedita da Silva. .................................................... . 

Pi..s o!' 191/95, que altera a redação da Lei D!' 
8.031/90, para facultar ao Congresso Nacional, me
diante decreto legislativo, excluir empresa do Progra
ma Nacional de Desestatização. Sen. José Eduardo 

Dutra.. ·····-······-··-····-···---~ ... : .... ·-·························-········ 
PLS D!' 192196, qne altera os arts. 47 e 85 da Lei 

D!' 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Sen. Marina Silva.-····-··-·-········································-··· -

PLS D!' 193/96, que assegma a contagem do tem
po de contribuição paga às entidades de previdência pri-

vada. Sen. Ncy Suassuna. -·-······---·-··-····--···---·······-·-

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

PR D!' 88196, que cria no Senado Federal a Co- · 
missão de Agricultura, Abastecimento e Refonna Agrá-

ria. Sen. Gilberto Miranda. ----------------------------------------
Discute o PR D!' 87/96, que autoriza a Prefeilwa 

Municipal de São Paulo a emitir, mediante ofertas públicas, 
Lettas Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo 
- U'IMSP, destinadas ao giro de sua dívida mobiliária, 
veDeível no 2"scmcstre de 1996. Sen. José Eduardo Doira.. 

• Discute o PR D!' 87/96, que autoriza a Prefeitma 
Municipal de São Paulo a r.mitir, mediante ofertas pú
blicas, Lettas Financeiras do Tesouro do Município de 
São Paulo- LFrMSP, destioadas ao giro de sua dívida 
mobiliária, vencível no 2" semestre de 1996. Sen. Eduardo 
Suplicy. -----------------------·················--··-··························· 

Discute o PR o!' 87/96, que autoriza a Prefeitma 
Municipal de São Paulo, a emitir, mediante ofertas pú
blicas, Lettas Financeiras do Tesouro do Município de 
São Paulo - LFI'MSP. destinadas ao giro de sua dívida 
mobiliMia, vencível no 2" semestre de 1996. Sen. Gil-

berto Miranda.--·····--·-·················----------·-·············-· 
Discute o PR o!' 87/96, que autoriza a Prefeitma 

Municipal de São Paulo a emitir, mediante ofertas públi
cas, Letrns Financeiras do Tesouro do Município de São 
Paulo - LFTMSP, destinadas ao giro de sua dívida mo
biliMia, vencível no 2" semestre de 1996. Sen. Ronaldo 

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

PROPAGANDA ELEITORAL 

Critica decisão do Juiz Eleitoral de Boa Vista 
(RR), proibindo veiculação de qualquer propaganda 
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política da coligação Boa Vista para Todos. que faça 
alusão ao Poder Judiciário do Estado. Sen. RomeroJucá. 

RAIVA 

Descreve o quadro preocupante de íncidêocia de 
(ajya canina np Estado do A~ principalmente na cida-
de de Rio Branco. Sen. Nabor Júnior. ··---·-·--

Denuncia a ameaça de raiva canina no Estado do 
Acre. Sen. Nabor Júnior.-·······-····-······--·········-·-· 

Demmcia a ameaça da raiva canina no Estado do 
Acre. Sen. Marina Silva. ................................................. .. 

RECUPERAÇÃO 

Faz votos pela recuperação do Dr. Laír Guerra, 
internado em estado grave. Sen. Eduardo Suplicy ..... ·-··· 

REELEIÇÃO 

Aborda a qnestí!o da reeleição presidencial. Sen. 
Ademír Aadrade. --·-····----------·------········--·-·--·-········· 

REFORMA AGRÁRJA (Vide AUDIÊNCIA, CNBB) 

An3lis3. a questãO da-xifonna ãgr.ma. Seo. Edison 

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

REFORMA CONSTITUCIONAL 

Analisa a questão das reformas constitucionais. 
Seu. José Roberto Arruda. .............................................. .. 

REGIÃO AMAZÓNICA 

Analisa a questão do desmaramento e do aumento 
das queimadas na região amazónica Sen. Marina Silva.. 

RELATÓRIO 

Refere-se ao relatório encaminhaclo pelo Tnõunal 
de Contas da Uuião, sobre auditoria realizada no Banoo 
Ceotr.IL Sen. Edison Lobão ............................................. . 

Refere-se ao .relatório encaminhado pelo Tnõunal 
de Contas da Uuião, sobre auditoria realizada no Banoo 
Ceotr.IL (Republicação) Sen. Edison Lobão.·····-·-··-··· 

RENDAMÍNlMA(VtdeCONSEUIO COMUNITÁRIO) 

Analisa o Programa de Garamia de Renda Míni-

ma. Sen. Eduaido Snplicy. ······--···········--······--··-·-···· 

REQUERIMENTO 
Requerimento D!' 779196, de homenagem de pe

sar, pela morte do ator Jofre Soares. Sen. Guilhenne Pal-

meira. ··-······----····················-···········-····-··-·--··-·· 
Encaminha a votação do Requerimento r#-781196. 

de homenagem de pesar, pelo falecimento do ex-Depu
tado Estadual baiano e ex-prefeito de Salvador, Oswaldo 
Velloso. Sen. Bemanlo Cabral .......... - .......................... . 

Encaminha a votação do Requerimento rf!. 781196, 
de homenagem de pesar, ao ex-Deputado Estadual e ex-
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prefeito de Salvador (BA), Oswaldo Velloso. Sen. J<>-
sapha! Marinho ................................. - ............................. . 

Requerimento o" 781196, de homenagem de pe
sar, pelo falecimento do ex-Deputado Estadual baiano, 
Oswaldo Velloso. Sen. Josaphat Marinho ....................... . 

Requerimento o" 849196, solicitando a realização 
de sessão especial destinada à comemoração da Semana 
Naciooal do Jovem, instituída pelo Decreto-Lei n!' 
8.680/93, e a homenagear o Instituto Jntemaciooal da 
Juveorude para o Desenvolvimento. a realizar-se no dia 
26-9-%. Sen. ValmirCampe1o ........................................ . 

Requerimeilto n• 869196, solicitando informações 
ao Mim.tro das Minas e Energia, sobre a Assembléia 
Getai ExlraOnlinária des Acionistas de Fumas Centrais 
Elétricas S/A, realizada em 20-8-%. Sen. Eduanlo So-
plicy ................................... -··············-·····-·-·············--

Requerimento o" 870196, solicitando informações 
ao Ministro Chefe da Casa Civil, Dr. Clóvis Carvalho, 
sobre a =te pesqnisa realizada pela MCJ/Ibope, ten
do como principal temática, a eleição/reeleição para a 
Plesidência da Repóblica. Sen. Pedro Simon. ................ .. 

Requerimento n!' 871196, solicitando informações 
ao Ministro Chefe da Casa Civil, sobre a distribuição de 
cestas de alimentos. Sen. Eduardo Suplicy .............. - •••••• 

Requerimento o" 885196, de homenagem de pe
sar, pelo falecimento da atriz Dulcina de Morai~ criado
ra da Fundação Brasileira de Teatro. Sen. José Roberto 

- Aauda. ·-··-········-··-···········-···························-··-··-····· 
Anuncia a apresentação de requerimento. junto 

com a bancada de Brasflia, solicitando homenagem de 
pesar, pelo falecimento da grande attiz de teatro brasi
leiro Dulcina de Moraes. Sen. José Roberto Aauda. ••••••• 

(R O) 

Refere-se aos documentos eocaminhados pelo 
Secretlrio de &lado da Saóde e pelo Vire-Governador 
do Estado de Rondônia, denominados, respectivamente, 
Carta do Sistema Único de Saóde da Amazônia e Des
ceutralizaÇão do Controle de Endemias da Regffio Norte. 
Sen. Odacir Soares ........................................................... . 

Critica o indeferimento pelo Governo do Estado 
de Rondônia ao requerimento da empresa Camy Com
peusaóos Lida., que pretendia a dispensa da cobrança do 
ICMS sobre resíduos de madeira integralmente acaba
d~ a produzir em nova fábrica, a ser instalada no muni
cípio de Ji-Paraná, com a geração de 600 empregos díre-
tos. Sen. José Biauco ••.• - .................................................. . 

RODOVIA 

Apela às autoridades federais pela restauração das 
estrndas BR-210eBR-174. Sen. RomeroJucá. ............. . 

Felicita o Governo Federal pela conclusão das 
obras rodoviárias que ligam o Porto de Tubarão, no Es
tado do Espfrito Santo, ao Centro-Oeste. Sen. Mauro 

Miranda. ·········-··-·······-·············-·······-·······-·················· 
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SAÚDE (Vtde SUS) 

Retrata o estado lastimável da saóde em Rondô-
nia Sen. José Bianco ......................... -··-··--···-··-···· 

(SEBRAE) 

Destaca a importfulcia das pequenas e microempre
sas na economia nacional e ressalta a atuação do SEBRAE 
- Selviço de Apoio às Pequenas e Microempresas. Sen. 
Cados Wilson. .................................................................. . 

SEGURO DE ACIDEN1E 

Justifica a apresentação de projeto que consiste 
em que toda pessoa fisica ou juódica de nosso País que 
venha fazer seguro de seu vefculo, que sejam descoola
dos O,S%, destinados ao fundo especial para defesa civil. 
Sen. Casildo Maldaner ......................................... - ......... . 

SEGURO..DESEMI'Í!EGO 

Analisa as mudanças anunciadas no seguro-de-
semprego. Sen. C3silde Maldaner .................................. . 

SEMINÁRIO 

Congratula-se com a Fundação Rede Amazônica 
pela realização do m Seminário sobre Jornalismo na 
Amazônia. Sen. Bernardo CabraL-··········-··········--······· 

Registra o infcio da realização. no Hotel Bonapar
te, do 92 Seminário Eletrõnico de Documentes. promo
vide pelo CENADEM - Centro Nacional de Desenvol
vimento Micrográfico. Sen. Sebastião Rocha.-·····-······· 

SEMINÁRIO INTERNACIONAL 

S:íntetiza os resultados do Seminário Internacio
nal "O álcool e a nova ordem económica mundial", 
realizado pela Frente Parlamentar Sucroalcooleira, 
entre 11 e 13 de junho de 1996, no Auditório Nereu 
Ramos, na Câmara dos Deputados. Sen. Joel de Hollan-
da. .......................................................................... _ ....... . 

SEM-TERRA (Vide WGE) 

Analisa a situação dos sem-terra no Pontal de Pa
ranapanema e critica a posição do Plesidente da Repú
blica, Senhor Fernando Henrique Cardoso, de não dialo
gar com os trabalbadores da temi. Sen. Eduardo Suplicy. 

SENADO (Vide COMITÊ DE IMPRENSA, UCITA-
ÇÃO) 

Expõe os 1I3balbos realizados pelo Grupo de Refor
mae Modemizaçlio do Senado. Sen. Renan Calbeiros. •...•.. 

SIDERURGIA 

Destaca a importfulcia da implantação da Compa
nhia Sideru!gica do Ceará_ esc, no distrilD de Pecém, em 
São Gonçalo do Amarante (CE). Sen. Lúcio Alcântara. ..... . 
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SIMPÓSIO TRABALHO RURAL 

Registra a reaiizaç3o do XVI Simpósio Nacional 
dos Conselhos de Economia _ SINCE, em Gramado 
(RS), onde foram discutidos o programa de recessão e as 
formas de se promover o cresciment<> econômico. Sen. 
Eduardo Suplicy ••.••.• - ........................................... ----· 

SUBS'ITIUilVO 

Encaminha a votação do Substitutivo do Senado 
ao PLC ri' 73194 (ri' 3.7UW3, ua origem), que iDstimi o 
Código de Trnnsito B=ileiro. Seu. Gilberto Miranda ....... . 

StJPL!lNCIA (Vide CONGRESSISTA) 

(SUS) 

Analisa a situação da saúde no País, particular
mente o funcionamento do Sistema Único de Saúde _ 

SUS. Seo. Lllcio A!cântaxa. ··-·---·····-----·----

~ 210 

533 

Retrata o drama dos trabalhadores rurais idosos 
que não conseguem aposentar-se. Sen. José Bonifácio •••. 

VIO!i;NCIA 

Retrnta a escalada da violência nas grandes cida-
des brnsileiras. Seo. Valmir Campelo ................. ·-·····-

Denuncia o crescimento da violência corma crianças 
e adol=tes em nosso Pais. Seo. Lúcio Alcântara •.......... 

Aborda a questão da violência no País. Sen. Ro-

meu Toma.··-·-···········--·---··-·-········--···-·· 
Aoalisa o emprego da violência nos quadrantes 

nacionais. Seo. Laura Campos ................................. - ... .. 

VISITA OFICIAL 

Registra a visita ao Btasil do Primeiro Ministro 
do Japão, Ryutaro Hasbimoto e analisa os reflexos posi
tivos para a economia de ambos os países. Sen. Wa!deck 

168 Omelas .•••.••• ·--···-··--··········-· ···-·······--·-·-· 
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ÍNDICE ONOMÁSTICO 

ADEMIR ANDRADE 

Refere-se à questãÔ da educação no País. Aparte 

ao Sen. Edison Wbão. ···-··········-·-··················-······---··· 
Aborda a questão da reeleição presidencial.·-··-·· 
Anuncia a inauguração no próximo dia 29-8-97, 

em Belém (PA), da nova sede da Associação dos Muni-
cípios do Baixo TOClllltins ........................... ·-····-·····--· 

Refere-se à privatização da Vale do Rio Doce. ..... 
· Reitera ao Governo Federal as dificuldades que 

os p{Odutores de cacau estão atravessando ....•.•••..••.....••••• 

ANTONIO CARWS MAGALHÃES 

Questiona o processo de intervenção no Estado de 
Allq:oas. Aparte ao Sen. Jáder Barbalho ...•...•••••••.•..•••..•••• 

Rebate as acusações do Senador Pedro Simon ao 
Presidente da Repllblica, Senhor Fernando Henrique 
Cardoso, sobre pesquisa feita pela sua Assessoria de Im
prensa, com números das candidaturas à Presidência da 
RePública em 1998, amplamente favoráveis ao Presi-

dente da República. -········-················--··· 

ARTUR DA TÁVOLA 

Defende a cidade do Rio de Janeiro para sediar a 

Olimp!adã do ano 2004. ··-··-········-··--··················-····---· 
Posiciona-se favoravelmente ao PDL n° 47/96 (n° 

206195, na origem)~ que aprova o ato que renova a con
cessão à Rádio Globo Capital Ltda., parn explorar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na ci-
dade de Brasilia (DF) ....................................................... . 

Aborda a questão do Estatuto da Cóança e do 
Adolescente.···--····························--··-·········--·-

BELLOPARGA 

Analisa o Plaao de Metas lançado pelo Presidente 
da República, Senhor Fernando Henrique Cardoso. 

Aparte ao Sen. Edison Lobão. ····-·-····· .. ·················-······ 

BENEDITADASll.VA 

Denuncia a expansão pelo mundo da exploração 

sexual de crianças e adolescentes. -·························-···-· 
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Retrata o drama dos meninos de rua no Rio de Ja-
neiro.·····-··--··-··--········-····-·······-····--··-·--····--

Antecipa os termos do projeto de lei que apresen
tará, o qual disporá .sobre a grnDlidade da realização de 
exames de código genético (DNA), parn instruir proces-

sos de reconbecimeoto de pall:midade. ···················--
PLS n• 186196, que dispõe sobre a gratuidade da 

realização de exames de código genético (DNA), pata 
instruir processos de recoobeeimento de pall:midade .... .. 

Defeode mudanças na edocação ........................... . 
Assinala a realização, em todo o Brasil, de 20 a 

23 de agosto, da Semana Nacional do Ex<:epcional .••.••••• 
- Defeode a aprovação do PLS n• 13119S, de sna 

aotoóa, que dispõe sobre a Lfngua B!liSileiia de Sinais .•. 

BERNARDO CABRAL 

Congratola-se com a Fundação Rede Amazõnica 
pela ~ do m Seminário sobre Joroaiismo na 

Amazôma ············-·-·······-·········-·············-·-···-············ 
Parecer n• 464196-Comissão de Relações Exte-

riores e Defesa Nacional, sobre o PDL n° 64196 (n° 
281J96y na origem). que aprova o texto do Tratado de 
Extradição~ celebrado entre o Govemo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido da 
Grii-Bretaoba e ldanda do Norte, em Londres, em 18 de 

julho de 199S. ······················-···--··································-
Encaminba a votação do Requedmento n• 781196, 

de homenagem de pesar, pelo falecimento do ex-Depu
tado Estadnal baiano e ex-prefeito de Salvador, Oswaldo 
Velloso .................................. _ .. - ................................... . 

Refere-se à questão da educação no BrasiL Apar-

te ao Sen. Edison Lobão.·········-·······-············-······-········ 
Lamenta o afastamento do Senador Casildo Mal-

daner. Apar!e ao Sen. Casildo Maldaner ......................... . 
Destaca o apoio fundamental do Sebiae às Pe

quenas e Microempresas. Aparte ao Sen. carlos Wil-

son ....... -·····-··-----·········-···--·····-·-··-······················ 
Denuncia o peógo qne representa a compra de 8 

~~ e ~ mil acres na Amazôoia por empresas ma-
demmasasiáticas.----------···-····-·-········-

Refere-se à privatização da V ale do Rio Doce •..... 
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Registrn a mdização em Fortaleza (CE) da 16! • 
Conferência Nacional dos Advogados, com a temátiea 
"Direito, Advocacia e Mudanças"·-·················--·······-··· 

Refere-se à questão do Estatuto da Criança e do 
Adolesceote. Aparte ao Sen. At1ur da Távola. -········-···

.Abo!da a questão da devastação da floresta ama-
zônica. ··-····-··-····--···---·············--·-·---

Questiooa a legislação eleitoral. no easo da pro-
pon:ionalidade. qoe só amplia as baneadas dos Estados 
de eleítotado numeroso. Aparte ao Seo. Nabor Júnior.·-· 

CARLOS BEZERRA 

Defende a criação da UnivetSidade da Amazônia 
eomo tõrma de ocupação eeonômica daqoela regrno. 
Aparte à Sen. Marina Silva·····--·····--············-·-·········· 

Analisa a qoestiío da ingovernabilidade dos esta
dos brasileiros e mostra como o Estado de Mato Grosso 
está procur.mdo o equacionamento dessa siluação .........•. 

Refete.se à reforma agrária. Aparte ao Sen. Edi-

son I..obão. -·················-·········-··-·--·----···-········· 
Refere-se à privatização da Vale do Rio Doce. 

Aparte ao Seo. Ramez Tebet.·-·-···-··············-·-··············~ 

CARLOS PATROCÍNIO 

Questiona o processo de intervenção no Estado de 
AJagoas. Aparte ao Sen. Jáder Barbalho ...... -·········-····-·· 

Abo!da a qoestiío da isenção de impostos às mi-
cro e pequenas empresas.--··-····-··········-············--·-· 

Registrn oos Anais do SeDado. documento intitu
lado: m Fórum do Corredor Multimodal Centro-Oeste ••• 

CARLOS Wll.SON 

Lamenta o afastameoto do Seoador Casildo Mal-

'"'-· Aparte ao Sen. casíldo Maldaner. ··-----··········· 
Destaca a importância das pequeoas e microem

presas na eeonomia naciooal e ressalta a atuação do SE
BRAE - Serviço de Apoio às Pequenas e Microemple-

sas .•.•......... -·············-···-·-····-···--··----· 

CASILOO ~ANER 

Refere-se à qoestiío da eensUia no Brasil. Aparte 

ao Sen. José Roberto Arruda ···························-···-········· 
Abo!da a qoestão da instalação dos portos secos 

no País. ····-··-----·············-··--: .............................. _ 
Analisa as mudanças anunciadas no seguro-de-

semprego. ····-···-················-··-····-·---
Questiona o processo de intervenção no Estado de 

Alagoas. Aparte ao Sen. Jáder Balbalho----··-··-····--···· 
Justifica a apresentação de projeto qoe consiste 

em que toda pessoa ffsica ou jurídica de nosso País que 
venha fazer seguro de sen veleulo, qoe sejam desconta
dos 0.5%, destinados ao fundo espeeial pa1a defesa civil 

. ~a medida provisória qoe IIata dos incenti-

vos à mdústrt.a automotJ.va ····-····-························-···--
Anuncia seu afastamento da Casa e tece conside

rações sobre a relação do Parlamento com a Mfdia e a 
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Sociedade. .......•.•..• _ ••.•..•...... -··············---·-··---
Defende a atenuação do peso da carga toõutária 

sobre a alimentação dos brasileiros. ··•·-!-..................... . 

DARCY RIBEIRO 

Posiciona-se favoravelmente à aprovação da PEC 

n' 3&96. qoe IIata da reforma da edoeação •• ·-···-·········-

EDISON LOBÃO 

Parecer n'458J96.Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania. sobre as emendas da Câmara ao PLS n' 
78192 (n'4.018-DI93, na origem), qoe dispõe sobre a ar-
bitragem.···-········--···········-···--·················-·--··········-

Refere-se à discriminação da mulher no mereado 

de trabalho. Aparte à Sen. Emília Fernandes. ····-············ 
Analisa o Plano de Metas lançado pelo Presidente 

da República, Senhor Fernando Heoriqoe Canloso. --···· 
Questiona o processo de intervenção no Estado de 

A1agoas. Aparte ao Sen. Jáder Barbalho. -·········-····-····
Refere-se ao relatório encaminhado pelo Tribunal 

de Cootas da Umoo, sobre auditoria realizada no Banco 

Cential.·-·····························--·······-······-·-----
Traça uma radiografia da educação nacional ....... . 
Refere-se ao relatório eocarnjnhado pelo Tribunal 

de Contas da Umoo, sobre aoditoria realizada no Baneo 

Central. (Repoblieação) ·····--··················-··-··--··-··-·· 
Analisa a qoestão da reforma agrária -················· 
Refere-se à reforma agrária Aparte ao Seo. 

Eduardo Suplicy. ························-······-·····-------
Destaca a importância de se cumprir integralmen-

te a Proposta ()rçalnenWia aprovada para o ano seguin-

te. ........ ·-··-··-····-·-----··- . ········-··--·--

EDUARDO SUPUCY 

Destaca a importância dos debates polftieos qoe 
estão ocorrendo na cidade de São Paulo. ··-····-····--·--

Analisa a situ3ção dos sem-terra no Pontal do Pa
rnnapaoema e critiea a posição do Presidente da Repú
blica, Seohor Fernando Henrique Cardoso, de não dialo-
gar com os trabalhadores da terra.········-···············-·-····· 

Aborda a qoestão da superlotação do sistema pe
nitenciário lm!sileiro. Aparte ao Sen. Romeo Toma.···-·· 

Comprimenta os socialistas Alexandre J3Itlim e 
Esati de Carvalho, o primeiro por ter sido eleito presi
dente do Comitê de Imprensa do Senado; e o segundo, 
que ora entrega o cargo. pelos relevantes serviços pres-
tados.···-··-·--······-··-··------·-·······-·····-·---

Registrn o recebimento de correspondência da 
presidência ~o Cooselho do Comunidade Solidária. Srn. 
Ruth Cardoso. qoe IIata dos Programas de Reforço de 
Renda Mínima Familiar e Educação Fnndamentd ........ . 

Analisa o Programa de Garantia de Renda Míni-

ma. ····--·····································--·-·--··--·-······· 
Registra a realização do XVI Simpósio Nacional 

dos Conselhos de Economia - SINCE. em Gramado 
(RS), onde foram discutidos o programa de recessão e as 
formas de se promover o crescimento econômico . ......... . 
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Prevê o crescimento do Pr - Partido dos Traba

lhadores, no pleito municipal de outubro. ·-····················· 
Lamenta o afastamento do Senador Casildo Mal

daner e aborda a questão da suplência senatorial. Aparte 

ao Sen. Casildo Maldaner. ···--····-··· ... ····-······················· 
·Refere-se à reforma agiária. Aparte ao Sen. Edi-

sonl..obi!o. ····························-········-······-····-········--····· 
Faz vo10s pela recupernção da Dt' Lair Guerm, 

internada em estado grave .......... ·-···········-······················· 
Registra o ocorrido na reunião do Conselho do 

Comunidade Solidária, em que IOdos os respoDSáveis 
pelos projeiOs de garantia de renda mfnima familiar dis-

sertaram sobre os mesmos. ··-···································· .. -··· 
Ri:fem.se ao Plano Real. Aparte ao Sen. Ney 

Suassuna.-······-.. -·-··---··-·-.. ·-·-·--·-···············--··· 
Refere-se à n;jeição das contas do ex-Presidente 

Collor de Melo, relativas ao período de 1.• de janeiro a 
29 de setembro de 1992, pela Comissão Mista de Orça-

mento.·-···-······-··········----·········-·····-··-············-···-·· 
Registra as observações de D. Lucas Moreiia Ne

ves, Presidente da Conferencia Nacional dos Bispos do 

Brasil, sobre a refonna agrária.·-··-·······-····-········-········· 
Discute o PLS rP- 29/95, que imtitui eleições dire

tas para os sapientes de candidaiOs ao Senado Federal .... 
Refere-se à privatização da Vale do Rio Doee 

Aparte ao Sen. José Eduardo Dntra. ····-···················-······ 
Critica a dislribuição de cestas de alimentos do Pro

grnma Comunidade Solidária, às véspe<as. das eleições, 

com fins e1ei10reiros. ····-·-············-·························-······ 
RequerimeniO rP- 869/96, solicitando informações 

ao Ministro das Minas e Energia, sobre a Assembléia 
Geral Extraor<líruiria dos Acionistas de Fumas Centrais 

Eléttícas S/ A.., realizada em 20-8-96. ··-··························· 
Requerimento rP- 871/96, solicitando informações 

ao"Ministro Chefe da Casa Civil, sobre a distribnição de 
cestas de alimentos.····-··-··········--····-····-·-··-····-······· 

Discute o PR n2 87196. que autoriza a Prefeitura 
Mnnicipal de São Paulo a emitir, mediante ofertas públi
cas, Letras Finaneeirns do Tesowo do Mnnicípio de São 
Paulo - J:FI'MSP? destinadas ao giro de sua dívida mo

biliária, vencível no 2"semestrede 1996 .... ·--······-········· 

ELCIOALVARES 

Refere-se à privatização da Vale do Rio Doee ....•. 

EMU.IA FERNANDES 

Registra a presença nas galerias do plen:!rio, de 
alunos e professores da Escola Classe 431, de Samam-

baia (DF). ···-·······-··-··-········-··-········-·················-·····: 
Analisa a questão da proteção da mulher DO mer

cado de trabalho? prevista na Constituição Brasileira. ..... 
Comenta reportagem publicada DO jornal Zero 

Hora, intitulada: Tempos diffeeis na Região de Campa-

nha.······················-··-····-····-·-······--······-····················· 
Parecer oral ao PDL rP- 17/96 (JP. 139/95, na ori

gem)? que aprova o ato que renova a concessão outorga-
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da à Rádio e TV Umbn Lida., par.a explorar serviço de 
radiodifusão de soos e imagens (televisão) na cidade de 

Passo Fnndo (RS). ··-·············-··············-·········-··..: ...... .. 
Encaurinha a votação da PEC ~ 3G'96 que modifica 

o artigo 34 e o Tftulo VI1l, Capftulo m, Seção I, da Coosti
tnição Federnl e o artigo 60 do AIO das Disposições Consti
tucionaiS Transitórias (Refonna da Educação) •••.. --·······-

EPITÁCIO CAFEIElRA 

Parecer ""460196 - Cotnissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional, sobre o PDL rP- 38196 (JP. 
210/95, na origem), que aprova o texto do Acordo para 
o Eslabelecimento e Utilização de Meios de Rastrea
mento e de Telemedida Situados em Território Brasilei
ro, celebrado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e a Agência Espacial Européia, em 3 de maio 

de 1994, em Paris. ······---·········-··-···-··-····-·········---
Parecer rP- 471/96-Comissão de Assuntos Econô

micos, sobre Offcio"S/75/96 (JP. 2.448196, na origem), do 
Sr. Presidente do Banco Central do Brasil. eocaminhan
do solicitação da Prefeitura Municipel de São Paulo, 
para emitir Letr.!s Financeiras do Município de São Pan
lo- LFfMSP, rojos recurws seri!o destinados ao giro 
de sna divida mobiliária venefvel no 2" semestre de 

1996. ·······-··-······-·-·-····---········-··-··-············---·· 
Refere-se à refoxma agrária. Aparte ao Sen. Edi-

son Lobão .•.•••.•••.••. -··-·········-·····-··········-···············---·· 
• Refere-se à privatização da Vale do Rio Doee .. _. 

Parecer oral ao PR n2 87/96? que autoriza aPre
feitura Municipal de São Paulo a emitir mediante 
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do 
Município de São Paulo - LFTMSP, destinadas ao 
giro de sua dívida mobiliária. vencível no 2.2 semes-
ire de 1996 .•••• : •• ·-··---·········-·······-·······-······--··-··· 

ERNANDES AMORIM 

Denuncia o ~ de perseguição fiseal aos 
produtores da área madeireira em Rondônia, que está le
vando à falência os trabalhadores daquele setor. ···--······ 

Comenta artigo, intitulado: Os Amazônidas mere
cem malSrespeiiO, de lavra do Dr. Camillo Vianna, pre
sidente da Sociedade de Preservação aos Recursos Natu-
rais e Culturais da Amazônia. ••••••.•• --···-···········-·--···· 

Questiona a MP rP- 1511196, que pretende dimi
nuir a área produtiva e amnentar a área de reserva dos 
Estados da Amazônia.·--·······--····-····-···-·····-··--···· 

FRANCEIJNO PEREIRA 

Critiea a eobr.mça de percenmai evidentemente 
abusivo de multa por inadimplência em nosso País e de
fende a aprovação dos ProjeiOs de Lei de sua antoria, 
nos 172, 177 e 178 que regularizam a situação .••• --·-· 

Parecer oral ao PDL rP- 25/96 (n' 162195, na ori
gem), que aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio Globo Capital Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de 
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Belo Horizonte (MG) ....... ---······-·--·······---······· 

GERSON CAMA TA 

Refere-<e ao Plano de Metas do Governo. Aparte 

ao Seu. Humberto Lucena. ········-········--········-----
.PLS Jf. 189/96, que denomiDa o trecho da BR-

262, entre o baim> de Janfim América e o trevo da Cea
sa, no Município de Cariacica (ES), como Rodovia Má-

rio Gurgel. -··--········----··-··-·····-·········-----

GERALDO MELO 

Lamenta o afastameoto do Senador Casildo Mal
daner e 1!bonla a questão da suplência senatorial .•.••••.•••.. 

Descreve a situação da pecuária zebuína em Ala-

goinha e Umbuzeiro. -··········-·····-···'················-·-··········· 
Refere-se à privatização da Vale do Rio Doce. 

Aparte ao Seu. José Eduardo Dutra. ................................ . 

GR.BERTO MJRANDA 

Parecer n"467196-Comissão Temporária para Es
tudo do Código de Trânsito Brnsileiro, sobre as emendas 
de Plenário, em Thmo Suplementar, oferecidas ao Subs
tiruti.vo do Senado ao PLC n2 73194. que institui o Códi-
go de Trânsito Brnsileiro .......................... , ............ -···-· 

• PR Jf. 88196, que cria no Senado Fedetal a Comis-
são de Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária .. . 

Refere-se à privatização da Vale do Rio Doce ..... . 
Encaminha a vot:açã.o do Substitutivo do Senado 

ao PLC n" 73/94 (n" 3.710193, na origem), que iDstitui o 
Código de Trânsito Bmsilclro ............... , .......................... . 

Discute o PR ri! 87/969 que autoriza a Prefeitma 
Municipal de São Paulo, a emitir, mediante ofertas pú
blicas, Letras Financeiias do Tesouro do Município de 
SãÕ Paulo- LFIMSP, destinadas ao gito de sua dfvida 
mobiliária, vencível noZ' semestre de 1996 ................... . 

GUILHERME PALMEIRA 

P= n" 461/96-Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o PDL n' 60196 (n" 250196, 
na origem), cjue trata das modificações a sexem introdu
zidas no Convênio Constitutivo da Corporação lntera
mericana de Investimentos, promulgado por meio do 
Decreto Legislativo n"13/96 e do Decreto n" 93.153/86. 

Questiona o processo de intervenção no Estado de 
Alagoas. Aparte ao Sen. Jáder Barbalho .......................... . 

Requerimeoto n" 779/96, de homenagem de pe-
sar, pela morte do atar Jofre Soares ............................... -

HENRIQUE LOYOLA 

Destaca a importância de estar assumiodo o cargo 
de Senador da República, em virtude do lioenciamento 

do titular, Casildo Ma!daner. ···-·--········-··--··········· 

HUGO NAPOLEÃO 

Refere-se à privatização da Vale do Rio Doce ..... . 
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Posidona-se favoravelmente à aprovação da PEC 
n" 301%, que trata da reforma da educação •••••••••••••. :······· 

HUMBERTO LUCENA 

Analisa o Plano de Metas do Govemo. . ............. .. 
Questiona o prucesso de intervenção no Estado de 

Alagoas. Aparte ao Sen. Jáder Barbalho ......................... . 
Refere-se à privatização da Vale do Rio Doce. 

Apl!rte ao Seri. José Eduardo Dotra. ............................... .. 

ÍRIS REZENDE 

Assinala o crescimento do PIB goiauo, reflexo da 
criação do Fomentar. um programa de incentivos fiscais 
para a industrializaçã ..................................................... . 

Defende um tratamento diferenciado aos peque-

nos empresários. --····-··-·················-···· 

JÁDERBARBALH9 

Questiona o projeto de intervenção no Estado de 

Alagoas. ····-··········---··---······-···---·-----· 
Refere-se à reforma agrária. Aparte ao Sen. Edi-

son Lobão ..................................... -······-···-·:----
Refere-se à privatização da Vale do Rio Doce. ..... 

JOÃO ROCHA 

• Registia o pronunciamento de José Dilermando 
Meirel~ intibllado: Homenagem à memória de Dario 
Délio Carooso, na homenagem póstuma que foi feita em 
Luziânia (GO) àquele ex-Senador e ex-acadêmico da 
Academia de Letras e Artes do Planalto .......................... . 

Registia o pronunciamento de José Dilermando 
Meireles, intitulado: Homenagem à memória de Dario 
Óélio Oudoso, na homenagem póstuma que foi feita em 
Luziânia (00) àquele ex-Senador e ex acadêmico da 
Academia de Letras e Artes do Plaualto ••.••.•.•••.••.••••........ 

JOEL DE HOLLANDA 

Enaltece o Presidente da República, Seuitor Fer
nando Henrique Cardoso, pela iniciativa de autorizar a 
Superintendência da Receita Federal em Pernambuco a 
abrir licitação póblica para a implantação do tenninal al
findegário da Região Metropolitana do Recife, inclusive 

66 do Município de lpojuca. ............................ - .................. . 
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Aborda a questão da superlotação can:er.!ria ••.•... 
Solicita transcrição nos Anais do Seoado do arti

go de João Carlos Paes Mendonça, publicado no Jornal 
do Commercio, de 19-6-96, intitulado: Desenvolvimen-

to. -··-··-····--····-········-···················-·······-····················· 
Analisa o Projeto de Lei n"l.724/96, de iniciativa 

do Poder Executivo, que dispõe sobre o contrato de IIa-

balho por prazo determinado .... ·--··--···········-·········· 
Parecer oral ao PLS n' 88/86, que autoriza o Po-

der Executivo a criar a Eseola Agrotécnica Federal de 
Alto Alegre, no Estado de Roraima. ................................ . 

• Parecer oral ao PLS n' 95/96, que autoriza o Po-
der Executivo a criar uma Eseola Agrotécnica Federal 
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no município de Tocantinópolis, Estado do Tocantins. .... 
Sintetiza os resultados do Seminário Internacional 

"'O álCool e a nova ordem econômica mundial"~ realiza
do pela Frente Parlamentar Socroalcooleira, entre 11 e 
13 de junho de 1996, no Auditório Neren Ramos, na Câ-

mara dos Deputados.---··-··----··-·---··-······--· 
JONAS PINHEIRO 

Disoorda da inclusão das áreas do cerrado daRe
gião Norte e do oorte da Região Ceotro-Oeste na reserva 
legal.·-················-·--················-·····-···········-················ 

JOSAPHAT MARINHO 

Refere-se ao Plano de Metas do Governo. Aparte 

ao Sen. Humberto Luceoa ....... ·---···-·················-····-··· 
Questiona o processo de interveoção no Estado de 

Alagoas. Aparte ao Sen. Jáder Batbalho-···················-···· 
Requerimeoto ri' 781/96, de homenagem de pe

sar, pelo falecimento do ex-Deputado Estadual baiano, 

Oswaldo Velloso. ·-·-·············-·-··--··-··-··-·-········-··· 
Encaminha a votação do Requerimento ri' 781196, 

de homenagem de pesar, ao ex-Deputado Estadnal e ex
prefeito de Salvador (BA), Oswaldo Velloso. ············-··· 

Parecec o"470/96-Comissi!o de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, sobre o Oficio S/40187 (ri' 192187, oa 
origem), do Senhor Presidente do Suptemo Tn"bunal Fe
deral, cópia das notas taquigráficas e do acórdão proferi
do pela Suprema Corte, em 3 de agosto de 1987, nos au
tos do Recurso Extraot<liru!rio ri' 112.401-6, do Estado 
do Rio Grande do Sul, o qual deelarou a inconstitucio
nalidade do art 57 do Regulamento aprovado pelo De
creto o"l74/40, do Estado do Rio Grande do Sul.···-·-··· 

Parecec o"496f96.Comissi!o de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, sobre o PLC ri' 65/93 (ri' 2.336191, na 
origem), que altera dispositivos da Lei ri' 5.869n3- OS
digo de Proeesso Civil e PLS ri' 43/95, que permiti: a 
utilização de "fac-sfmile" (fax) para veieular atos pro
cessuais, pelas partes envolvidas e Pl.C ri' 209/93 (n' 
3.338192,"illl origem).-······-·-······-·--······················-··· 

Parecec o"498196-Comissão de Coostituição, Jus
tiça e Cidadania, sobre o PLS ri' 48196-Complementar, 
que alll:ra a redação dada à alínea b do inciso I do art. 1• 

da Lei Complementar,. 64/90. -·····-···-··-······-·······--

JOSÉ AGRJPINO 

Parecec ri' 459/96-Comissi!o de Relações Exll:rio
res e Defesa Nacional, sobre a Mensagem ri' 197/96 (n' 
643/96, na origem), pela qual o Ptesidente da República, 
Senbor Fernando Hetuique Cardoso, solicita autorização 
do Congresso Nacional para despacbo de tropa do Exér
cito Brasileiro para o exterior e de permanência tempo
r.lria de forças militares estrnngeiras em ll:rritório nacio-

nal. ··---···-··········--················------·····-·····-···-·····-·· 

JOSÉBIANCO 

Critica o indeferimento pelo Governo do Estado 

Pág. 

664 de Rondônia ao requerimento da empresa Camy Com
pensados Lida., que prell:Ddia a dispensa da cobrança do 
ICMS sobre resfdoos de madeiia integralmente acaba
d~ a produzir cm nova fábrica, a ser instalada no muni
cípio de Ii-Paraná, com a geração de 600 empregos dire-

683 tos.·-··············-···-············-··-··--········-········-········-····· 
Retrata o estado lastimável da saúde em Rondõ-

Dia.--············-·-···············----··-·································· 

JOSÉ BONIFÁCIO 

203 Retrata o douna dos 1Illbalhadores rDiliÍS idosos 
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que não conseguem aposentar-se. ······-··························- • 682 
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JOSÉ EDUARDO OUTRA 

Aborda a questão da edição e reedição sucessiva 

de medidas provisórias. ····-···-·······---···························· 
Protesta pela demissão de 25 trabalhadores de 

empresas prestadorru; de serviço à "j"elergipe. ·······-··-··
Refere-se à grande quantidade de medidas provi

sórias em exame no Congresso. Aparte ao Sen. José Fo-

gaça.-----·-----··--·······---.. -···· .. ············-
Lamenta o afastamento do Seoador Casildo Mal-

daoer e aborda a questão da suplência seoatorial. ··-········ 
Registra a audiência do Senhor Presidente do Se

nado com representantes de trabalhadores rurais brasilei
ros. e assinala a necessidade de agilizar os projetos que 

tratam da reforma agrária. ··-··········-····-··-····-················ 
Torna ptiblico manifesto oficial do Partido dos 

Trabalhadn<es- PT, em apoio à Pequena e Microempre-

sa. ···················-···············-·-···--·················-·······-··-·· 
Refere-se à privatização da Vale do Rio Doee. ••••• 

EIJçamjnha a votação da PEC ff! 3Q/96, que trata 

da reforma da edoeação. ·-········--··············-·-··· .... ·-······ 
Registra a posição da baneada do Partido dos Tra

balhadores- PT, contrária à ll:Dtativa de se coneedernr
gência an pt(!jett> que promove mudanças na legislação 

do ICMS ...... ·-······················-··-·-··-··········-·-·-··--·-·· 
PLS ri' 191/95, que altera a redação da Lei ri' 

8.031/90, para facultar ao Congresso Nacional, medianll: 
deereto legislativo, excluir empresa do Programa Nacio-
nal de I>ese&atização. •••••••••••••-•n••••••n• .. ••••••·•-•••••••••••••••• 

Discute o PR ri' 87196, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Paulo a emitir, medianll: ofertas públi
cas, Letras Financeiras do Tesouro do Município de Silo 
Paulo-LFTMSP. destinadas ao giro de sua dívida mobi
liária, vencível no 2.2 semestre de 1996 ..... ·-··-···-·····-·· 

JOSÉ FOG..;ÇA 

Critica a edição e reedição abusiva de medidas 
provisórias ....... -···················-·---········-·······--··-·---···-

Refere-se à privatização da Vale do Rio Doee. ..... 
Registra as mudanças na estmtura da Comissão 

Orçamentária ..•..••..........•.•........•••••..•..........••..•••. - ..•...•..... 
. Analisa o projeto aprovado na Câmara, que dis-

põe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal 
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VI 

sobre operações relativas à ciit:ulação de mercadorias e 
sobre prestação de serviços, de transporte interestadual e 
intermunicipal e os impostos relativos aos serviços de 

comunicação .... ·-··-··-··-·············--······························· 

JOSÉ ROBERTO ARRUDA 

Analisa a questão da extinção definitiva da censu-
ro em nosso País.···~·-··················--.. -··············-············· 

Destaca a importância para a cultma brasileira da 
allenlção do limite de dedução do lmpos10 de Reoda 
para as pessoas ffsicas e jwfdicas que investirem funda
mentalmente oo cinema nacional, objeto de medida pro-

visória a.sinada bá poucos dias .•• ·-········-·······--·······----
Aoalisa a questão das reformas coostimciooais ..... 
Parecer oral sobre o PDL rf! 47196 (rf' 206/95, na 

origem), que aprova o ato que renova a concessão à Rá
dio Globo Capital Lida., para exploxar serviço de radio
difusão de soos e imageos (televisão) na cidade de Bm-

silia (DF). ·······-··········-··············--····----··········--······· 
Noticia o faiecimeuto da atriz bresileira Duiciua 

de Morais.-···-··· .. ---·---··········-----····-····-·-· 
Requerimento rf! 885196, de homenagem de pe

sar, pelo falecimento da atriz Dulcina de Morais, criado

ra da Fundação BI3Sileira de Teatro. ----··--····--···-· -
Assinala o tnmscur.;o do 75" aniversário do Clube 

Sorojmmista Internacional, fundado em 1921, em Oak-
laod, Califórnia. •.....•••••.•.......... --·······-··························· 

Anuncia a apresentação de requerimento, junto 
com a bancada de Brasília, solicitando homenagem de 
pesa<, pelo falecimento da graude a1rlz do teatro brasi-

leiro Dulciua de Moraes. ·······················-·························· 
Destaca a importância de se cumprir integralmeo

te a proposta orçameutária aprovada pelo Congresso Na-
cional ............................................................................... . 

JOSÉ SERRA 

PEC rf! 40196, que altern o art. 14 da Coastitnição 
Federal. tomando o voto facultativo.···-·············-.. -... -.--

POC n241196, que acrescenta novo-parágrafo ao 
art. 14,lixando regra de fidelidade partidária. ••..•....•..•..... 

PEC rf! 42196, que altern o art. 17 da Coastitni
ção, que trata dos partidos políticos. ...•...•.••............•..•...•. 

PEC rf! 43/96, que altern o art. 45 da Coastitni

ção, Sistema Eleitoral Distrital Misto.·--·-···········-·--···-· 
Posiciona-se favoravelmente à aprovação da PEC 

rf! 30196, que trata da reforma da educação ..................... . 

IÚUOCAMPOS 

Reafirma sua posição favorável ao Men:osul e à 
união alfandegária e assinala a necessidade da unifica
ção ou a harmonização da legislação trabalbista e previ
deociária aos tralJalbadores das várias nacionalidades 

que lá trabalbarão. ·············------······-·-··---·-····---·--·····--
Parecer rf! 468196-Comissão Diretora, que dá re-

dação ao vencido~ para o turno suplementar, do Substi
tutivo do PLS rf! 188195, que cria a área de Proteção 
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24 

130 
136 
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Ambiental- APA. do Deita do Pamafba ....................... . 
Parecer rf! 469196-Comissão Diretora, que dá re

dação do vencido para o turno suplementar, do Substitu
tivo do Senado ao PLC rf! 117195 (rf! 4583194, na ori-

gem). ···········-··-··-··························-·-·················-·········· 
Refere-se à queda aceoiUada de área plantada na 

Região da Campaoha, no oeste do Rio Graode do Sul. 
Aparte à Seo. Emília Fernandes ...................................... . 

Comenta artigo publicado no jornal Diário de 
Cniabá, edição de 21-8-96, intitulado: Energia: Daote 

pode decretar calamidade pública. ·······-·························· 
PLS n2 184196. que altera dispositivos do Código 

Peoal (Decreto-Lei rf! 2.848140)---·--····-··--·---·······-
Apóia o pleito da Sociedade BI3Sileira de Onco

logia, que quer reduzir os preços dos medicamentos de 
combate ao câncer, iseutaodo-os da cobraoça do ICMS .• 

Aoa1isa reportagem do jornal Correio Brazilien
..; lntib!lada: "O fogo pode pegar", sobre o prédio do 

Senado Fedetal. .•. ·-·-·······---··-······---·--··---···· 
Solicita providências urgentes -(planto à realização 

de licitação para reforma do Anexo I do Senado. -----····. 
PLS rf! 190196, que dispõe sobre a instilllição do 

Valo-Cultura. ··················-···-·-··-·······-·-·-··--··-······-
Destaca a importãncia do Programa de Alimenta-

ção Popolar- PAP, no combate à fome dos mato-gros-

senses. ···-··························-··--···-·············-··-.. · .. ·-···· 
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Aborda a questão da privatização da Vale do Rio 

Doce.···················-··················---···--·····-----···· 
LAVRO CAMPOS 

Aborda a questão da reforma agrária. Aparte ao 
Seo. Edison Lobão ............................... ·-··-··-··-·····-······ 

Refere-se à questão da educação no Brasil Apar-
te ao Sen. Valmir Campelo ... ·-······-····--··-····---········ 

Refere-se à exploração predatória de madeiia na 
12 região amazônica por grupos estrangeiros. Aparte ao 

13 

15 

16 

478 

Seo. Bernardo CabraL .......... --·-····-··-··-------···· 
Aoa1isa o emprego da violência nos quadraotes 

nacionais. ············-··················--··-···········--··--····-······ 

LÚCIO ALCÂNTARA 

Aoalisa a situação da saúde no País, particular
mente o funcionameoto do Sistema Único de Saúde -

sus. ··-····-··-·····-····---·-··-··-···-····----------······ 
Refere-se ao Prêmio Moinho Santista, conquista-

do na categoria 1itenuura pela esCritora Rachel de Quei-
roz. ............ ..:-----··-····-····-··-·-·-·--·-·-·----······ . 

Destaca a importância da implantação da Compa
nhia Siderúigica do Ceará - CSC, no distrito de Pecém, 
em São Gonçalo do Amaraote (CE).··-·············-····-····--· 

182 Refere-se à realização em São Paulo da 1~ Bie-
nal do Livro ..................... ·-······-·····-······························-- . 

. PLS rf! 187/96, que dispõe sobre a veiculação 
gratnita de informações educativas e de interesse social 
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na mídia televisionada. .......................... , __ _ 
Denuncia o crescimento da violência contra 

crianças e adolescentes em. nosso País.-··-··-··············-··~ 
Analisa a questiio da indústria do caju no Bxasil. .. 
Parecer oral ao PDL n" 77194, que aprova o ato 

que outorga permissão à Rádio A Voz do Paraoapane
ma Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada na cidade de Cândido 

Mota (ES). ···············---··-·······-------
Refere-se à privatização da V ale do Rio Doee. •.••• 
Parecer n2 485/96-Comissão de Constituição, Jus

tiça e Cidadania. que dá r:edação final para o segundo 
turno, da PEC n2 3!Y96 (n" 233/95, na origem), que trata 
da refoiina da educação ............... _ ..................... - ........ .. 

Discute o PLS n" 29/95, que institui eleições 
diretas para os suplentes de candidatos ao Senado Fe-
deral.--···············---·-··------·····--· 

Refere-se à privatização da Vale do Rio Doce. 
Aparte ao Sen. José Erluardo Outra.-······-··-········---

Abo!da a questão da distnõuição do Programa do 
Leite .................................... ---······----··-·--· 

MARINA SILVA 

LeitUia da Meosagem n2 208196, do Presidente da 
República. Senhor Fernando Heorique Cardoso, subme
teodÕ à apreciação do Senado a escolba do Senhor Vir
gílio Moretzschn de Aodrnde, Ministro de Primeira 
Classe, do Quadro Permanente, da Cam:ira de Diploma
ta. para, cumulativamente com o cargo de Embaixador 
do BI3Sil junto à República Áillbe do Egito, exen:er o 
cargo de Embaixador do BI3Sil juoto.à República De-

mocr.ltica do Sudão.··························------·····-
l.ei1llra da Meosagem n2 209/96, do Presidente da 

República, Senhor Fernando Henrique Cardoso. subme
ten'do à apteci.ação do Senado a escolha do Senhor Jor
ge Saltarelli Junior, Ministro de Seguoda Classe, do 
Quadro Permaoente, da carreira de Diplomata, para 
exercer o cargo de Embaixador do BI3Sil junto à Repú-

blica do Suriname. ---··-··-··········--·--·····---ADàlisa a questão do desmatamento e do aumento 
das qneiuwlãs na região amazônica. -·· .. --··-···--·-

Regisiia a audiência pública que acontecelá na Câ
marn Municipal de São Paulo para II3tlr do projeto quere-
gulamenta o acesso aos recwsos da biodivelsidade ............ . 

Lamenta pelas vítimas fatais da raiva canina no 
Estado do Acre. Aparte ao Seo. Nabor Júnior ................ . 

Refere-se à discriminação praticada contia as 
mulheres ao longo do tempo. Aparte à Sen. Emília Fer-

nandes.························--·······- ·-·····--
Abo!da a questão da reforma agrária Aparte ao 

Sen. Edison Lobão.························------··---
Refere-se ao Projeto de Garnntia de Renda Mini-

ma. Aparte ao Sen. Eduardo Suplicy. --············-·········· 
Denuncia a ameaça da raiva canina no Estado do 

Acre.·····--·······-····················-········-···-··----·····-··· 
PLS n2 192/96, que altera os arts. 47 e 85 da Lei 

n2 8JJ69190- Estalllto da Criança e do Adolescente ••••••.• 
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Critica o pateoteamento da Ayahvasca - bebida 
sagrada dos índios da Amazônia, por empresa norte-

americana·····-······--·--·····-····-·········-·--······---·--

MAURO MJRANDA 

Assinala a presença na Casa, de parlamentares ar
geotinos que integram o Grupo de Trabalho do Setor de 

Mineração no Mercosul. ·············-··---······-····----
Demonstia indignação com os impasses adnJinis. 

IIativos que estão desearacterizao o Programa de Ga
r.mtia da Atividade Agropecuária- PROAGRO .•......•.•• 

Apontl o prejuízo incalc1llável que pode causar o fe
cbamento das jazidas de amianto em Minaçu (GO) se for 
constllado que esse minernl causa doeoças pulmonares. ••••• 

Felicita o Goveroo Federal pela conclusão das 
obras rodoviárias que ligam o Porto de Tuba!ão, no Es-
tado do Espfrito Santo, ao Centro-Oeste ......................... . 

~ Refere-se à reportagem especial publicada no en
carte agrfcola da Folba de s.Panlo, sobre um gr.mde 
exemplo de sucesso na cultura de feijão inigado no Es-

tado de Goiás. ·············-··-··········-···---···--·-·····-·· 

NABOR JÚNIOR 

Descreve o quadro preocupante de incidência de 
raiva canina no Estado do Acre, principalmente na cida-

de de Rio Branco. ················-···-··--·····-···-·-·--
• Parecer n2 463196-Comissão de Relações Exterio-

res e Defesa Nacional, sobre o PDL n2 63/96 (n" 285/96, 
na origem), que aprova o texto do Acordo sobre Isenção 
de Visto para Portadores de Passaportes Diplomáticos e 
de Serviços, oelebtado en~ o Governo da República 

1 Federativa do BI3Sil e o Governo da Ucrânia, em Brasí
lia. em 25 de outobm de 1995. ··--------

Denuncia a ameaça de raiva canina no Estado do 
Acre. ................................ -········-·---····--····--

Parecer oral ao PDL n2 14196 (n" 171/95, na ori
gem). que aprova o àto que renova a concessão outorga
da à Rádio TV do Amazonas S/ A., para explorar serviço 

4 de tadiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade 
de Rio Branco (AC) ..................................... ___ •••• 

21 Refere-se à atuação dos grupos asiáticos na ex-
ploração predatória de madeira na Região Amazónica. 

29 
Aparte ao Sen. Bernardo Cabral ........................ -·····---

Comeota artigo do jornalista Ricardo Nobre, pu
blicado oo Jomal de Brasília, edição de 24-8-96, intitu-

31 lado: As Elites de Saota Rosa··-·-·-··············--
Comeota artigo publicado pelo Jomal da Tarde, 

edição de 26-8-96, intitulado: Vida longa para a demo-

39 ~ cracia ·········:··-······-·-··--······-··-·--·····-···-··--

362 
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NEY SUASSUNA 

Critica a posição do Governo Federal de fechar os 
ceotros de pesquisa da Embrapa. em Alagoinhas e lmbu-
zeiro, no Estado da Paraíba ........ ·-······-·-··-·--········· 

PLS n2 188196, que dispõe sobre o contiato indi-
vidual de trnbalbo em regime especial. ........................... . 
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Destaca a importância para a Naçio do novo Có-
digo Nacional de Trânsito ••.••.•••••.••.••.••.•......•••.......•.•.•••. 

Parecer n2 472195-Comissão Diretora, que dá re
dação final ao PDL n2 31194 (n" 325193, na origem), que 
aprova o ato que ontorga permissão à Ro!dio Sociedade 
RUI1ll· SIC Lida, para explornr serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Manda-
guari (PR) ............................. -··········----·--·-·· 

Parecer n2 473J96.Comissão Diretorn, que dá re
dação final ao PDL n2 77194 (n" 378193, na origem), que 
aprova o ato que outorga permissão à Ro!dio A Voz do 
V ale Paranapaoema Ltda., para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqilência modulada, na cidade 
de Cândido Mota (SP) .•.•...••.•.....•••••.•.••.•• - ................... . 

Parecer n2 474196-Comissão Diretorn, que dá re
dação final ao PDL n2 163/95 (n" 126/95, na origem), 
que aprova o ato que renova a pennissão outorgada à 
Rádio Globo SI A, para explornr serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade do Rio de Ja-
neiro (RJ) ...................................................................... . 

Parecer n2 475196-Comissão Diretorn, que dá re
dação final ao PDL n2 172195 (n" 151195, na origem), 
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difu
sora de Ponta Grossa Ltda~ para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em oiida média na cidade de Ponta 

Grossa (PR).·······-··········-·-···--··········-··-··········--·--
Parecer n2 47~omissão Diretora, que dá re

dação final ao PDL n2 185195 (n" 105195, na origem), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
Rádio Cidade de Itaiópolis Lida, para explornr serviço 
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de 
Itaiópolis (SC) •.••.•.••.••••••••••••••...•..•... : .................... ·-·-· 

Parecer n2 479196-Comissão Diretorn, que dá re
dação final ao PDL n217196 (n2139/95, na origem), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
e TV Umbu Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens (televisão), na cidade de Passo Fnndo 

(RS).·······-··-··············-······--········--···------
Parecec JF!. 481J96..Comissão Di:retora.., que dá re-

dação final ao PDL n"45196 (n2190195, oa origem), que 
aprova o ato· que renova a concessão da Rádio Chamo
nix Lida, para explornr serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de Mogi-Mirim (SP) •••••••..•.... 

Parecer n2 482196-Comissão Diretorn, que dá re
dação final ao PDL n247196 (n" 206195, na origem), que 
aprova o 3!0 que renova a concessão outorgada à Rádio 
Globo Capital Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são de sons e imagens (televisão), na cidade de Brasllia 

(DF).-····--······-············-·····-··········--········-······-······-
Parecer n2 483196-Comissão Diretora, que dá re

dação final ao PDL n2 51196 (n" 216/95, na origem), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio 
Tena Lida, para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Belo Horizon-

te (MG).·-····-····················-·-··-·········-····-·······-··-··-
Aoalisa o Plano Real.·············-·····-··-····--··---... 
Parecer n2 484196-Comissão Diretorn, que dá re

dação final ao PR n2 82196, que autoriza a República Fe-

Pág. 

deratíva do Brasil a conliatar operação de credito exter-
325 no junto ao BIRD, no valor de US$350,000,000.00, cu

jos tecursos serão destinados a financiar, parcialmente, o 
l'rllieto de Reestruturação e Desestatização da Rede Fer
roviária Federal S/A - RFFSA, cuja execução ficará a 
~odaRFFSA,do~~o~T~edo 
Conselbo Nacional de Desestatização- CND .•..•...........• 

. 392 Parecer n2 486/96-Comissão Diretorn, que dá re-
daçio final ao PR ri' 83196, que autoriza a República Fe
derativa do Brasil a contratar operação de credito exter
no no valor de até US$ 300,000,000.00, junto ao BIRD, 
esclarecendo que procedeu à adequação redacional da 
etnenta ao texto do projeto ....................................... - ...... . 

394 Parecer n2 487196-Comissão Diretora, que dá re-
daçio final ao PLS n2 78192 (n" 4.018193, na origem), 
que dispüe sobre a arbitragem.················-·····--·············· 

Parecer n2 488196-Comissão Diretorn, que dá re
daçio final do PR ri' 87/96, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Paulo a emitir, mediante ofertas públi-

396 ~ Letrns Financeiras do Tesouro do Município de São 
Paulo - LFfMSP, destinadas ao giro de sua dívida mo

biliária, vencível no 2• semestre de 1996. ·-·····-··-·········· 
Parecer n2 489196-Comissão Diretora, que dá re-

daçio final ao PDL n2 76196, que autoriza o despacho de 
tropa do Exército Brasileim para o exterior e a penna· 

398 nência de forças militares estrangeiras em território na-
---- cional.-----·--·······-··-·-····················-··-··-··············-

Parecer n2 490J96.Comissão Diretorn, que dá re
daçio final ao PDL n2 145/95 (n" 121195, na origem), 
que aprova o texto das modificações ao Convênio Cons
titutivo do Banco Africano de Desenvolvimento, apro-

400 vadas por ocasião das reuniões anuais da Assembléia de 
Governadores do Banco Africano de Desenvolvimento e 
Fundo Africano de Desenvolvimeoto. realizadas em Da
car, Senegal, no periodo de 12 a 14 de maio de 1992. •.•.• 

Parecer n2 491196-Comissão Diretora, que dá re
dação final ao PDL n2 30196 (n" 181195, na origem), que 

. 405 aprova o texto da Emenda ao artigo xvn, r, do Acordo 
Relativo à Orgamzação Intemacional de TelecotJltllljca
ções por Satélite - INIELSAT, de 20 de agosto de 
1971, aprovado pela XIX reunião da Assembléia da Or
ganização em 26 de outubro de 1994. --···-... -... ---···· 

408 Parecer n2 492196-Comissão Diretorn, que dá re-
dação final ao PR n2 1196, que dispõe sobre o dep6sito 

legal das publicações de que IIata. ·······-····-··········-··-···· 
Parecer n2 493196-Comissão Diretorn, que dá re

dação final ao PR ri! 74196, que autoriza o Estado de São 
Paulo a emitir Letrns Financeiras do Tesouro do Estado 

410 de São Paulo- LFIP, cujos recursos seiilo destinados 
ao reembolso da sexta pan:ela e liquidação das sétima e 
oitava pareelas de precatórios judiciais, bem como dos 
complementos da primeira à oitava pareelas de precató
rios judiciais pendeotes, de responsabilidade daquele Es-

tado .... -··-························································-················ 
412 Parecer n2 494/96-Comissão Diretorn, que dá re-
441 dação final do PR n2 87196, que autoriza a Prefeitura 

Municipal de São Paulo a emitir, mediante ofertas públi
cas~ Letras Financeiras do Tesouro do Município de São 
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Paulo -IFIMSP, destinadas ao giro de sua dívida mo
biliário. vencfvel no '1!' semestre de 1996·--····-··········-··· 

Parecer rf'. 497196-Comissão Diretora, que dá re
dação do vencido, para o turno suplementar, do Substi
tutivo do Senado ao Pl.C rf'. 124192 (n' 636191, na ori
gem),· que acrescenta parágrafo ao art. 6' da Lei rf'. 
5.9(f)n3, tomando inexigfvel, antes da decisão temJina.. 
tiva do recurso ÍDielpOSIO à Comissão &pecial de Re
curso do Proagro, a dívida oriunda do crédito ruraL-··-· 

PLS rf'. 193/96, que assegura a contagem do tem
po de contribuição paga às entidades de previdência pri-

vada. ·····················--····-·-----------·-··--···---

ODACilt SOARES 

Refere-se aos documentos encaminhados pelo 
Secretário de Estado da Saúde e pelo Vice-Govema
dor do Estado de Rondônia, denominados, respectiva
mente, carta do Sistema Único de Saúde da Amazô
nia e Descentralização do Controle de Endemias da 

Região Norte.············--------·-··-·········-····· 
Analisa o programa governamental "Brasil em 

Ação.,·····-··--·--······-···----·-- --·---··--····· 
Parecer rf'. 47719<K:omissão Dire1Dia, que dá re

dação final ao PDL rf'. 6196 (rf'. 156195, na origem), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
IndePendência dé Salto do Lontra Lida., para explorar 
sem.ço de radiodifusão sonora em onda méd.ia, na cida-

- de de Salto do Lontra (PR) .•..••.........•....•...... -··--········-
Parecer rf'. 478196-Comissão Diretora, que dá re

dação final ao PDL rf'. 14196 (rf'. I 71195, na origem), que 
aprova o ato que renova a concessão Outorgada à Rádio 
TV do Amazonas S/A,paraexplorarserviçodetadiodf
fusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Rio 

Blllll<:O (A C).--·············-····-----,··-·-··-··-··-···-· 
· Parecer rf'. 480196-Comissão Diretora, que dá re-

dação final ao PDL rf'. 25/96 (rf'.i62'95, na origem), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Globo Capital Ltda., pam explorar serviço de Iadiodffu
são de SO!JS e imagens (televisão), na cidade de Belo Ho-

rizonte (MG). ·-······················-·········-··-·····-······-··--··· 
Analisa os dados básicos do quadro do uso do 

solo ruraL apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geo
grafia e Estatística- mGE e apxesenta sugestões para os 

sem-tetra. .........•....•... -·--···-····;·······---···----'-
Analisa o documento "estudo sobre o aproveita-

mento do gás natural de Urucu" •..•• --------··-··-·· 

OSMARDIAS 

Parecer oral ao PDL n.2 31/94, que aprova o 
ato que outorga pennissão à Rádio Sociedade Rural 
SI A Ltda., para explorar serviço de Iadiodffusão so
nora em freqUência modulada, na cidade de Manda-

guari (PR).···-··············-··-··-···········-------····-· 
Parecer oral ao PDL rf'. 163/95 (rf'. 126195, na ori

gem), que aprova o ato que renova pennissão à Rádio 
Globo SI A, para explorar serviço de Iadiodifusão sono
ra em freqüência modulada. na cidade do Rio de Janeiro 

(RJ)·----··-·················-·········-~---··--·-··:·---~---··-··· 
668 · Parecer oral ao PDL rf'. 172195 (rf'. 151195, na ori-

gem), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio 
Difusora de Ponta Grossa Ltda., para explorar serviço de 
Iadiodffusão sonora em onda média. na cidade de Ponta 

Grossa (PR) •••.••..•.•....• -···-································--····-···· 
Parecer oral, sobre o PDL rf'. 6196 (rf'. 156/95, na 

origem)~ que aprova o ato que renova a concessão outor-
728 gada à Rádio Independência de Salto do Lontra Ltda., 

para explorar serviço de radiodffusão sonora em onda 
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média, na cidade de Salto do Lontra (PR) .. _____________ _ 

PEDRO SIMON 

Refere-se à reforma agrária Aparte ao Sen Edi-
son Lobão .....••••.•••••.•....•.•••......•..••...••... -·····-···----· 

Refere-se ao Projeto de Gar.mtia de Renda Míni-
ma. Aparte ao Sen. Eduardo Suplicy ......... - .................... . 

Refere--se à Carta recebida· do Sr. Mário Sétgio 
Conti, Dirctor de redação da revista Veja, que versa 
sobre a reportagem do laudo do assassinato de PC Fa-
rias.····-······-··-··------·-·····-···-··-·---

Abotda a questão da reforma agrária Aparte ao 

Sen. Eduardo Suplicy. ········--················-············-·---
Refere-se à privatização da Vale do Rio Doce. ..... 
Destaca a importância da presença da OAB - Or

deJn dos Advogados do Brasil. nos principais momentos 
politicas da história nacional. Aparte ao Sen. llemaido 

Calmll. ·····-··········-············-··-········--
Aborda a questão das mudanças na legislação do 

ICMS. Aparte ao Sen. Roberto Requião. ···-···················· 
Refere-se à privatização da Vale do Rio Doce. 

Aparte ao Sen José Eduardo Dutra. .................... - .. ····-··-

Requerimento rf'. 870/96, solicitando informações 
ao Ministro Chefe da Casa Civil, Dr. Clóvis Carvalho, 
sobre a =te pesqÚisa realizada pela MCIIIbope. ten
do como principal temática, a eleição/reeleição para a 
J>n.sidência da República.---········------··-········ 

Critica pesquisa feita pela Assessoria de Imprensa 
do J>n.sidente da República e publicada no jornal O Glo-

bo. -····-····-·····-···--······························-·-··-----

RAMEZTEBEr 

Parecer # 457196-Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. sobre o PLC rf'. 35/95 (rf'. 
2.620192, na origem), que altera o § 22 do art. 15 da 
Lei Jil. 6.404176. que dispõe sobre as sociedades por 

ações. ········•··········-················-···-·······-···-·······-··········· 
Refere-se à reforma agrária. Aparte ao Sen. Edi-

son Lobão ....•..•..•••••.....••.•.••...••••••.•.••.•.. -····-····················· 
Destaca a importância da realização da XVI Con

ferência Nacional dos Advogados que acontecerá em 
Fortaleza (CE), no dia 1• /9196. Aparte ao Sen. Bernardo 

Calmll.-···························-········-·--··-····----·------
. Aborda a questão da privatização da V ale do Rio 

Doce.·--······················-··························--······················ 
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REGINA ASSUNÇÃO 

Parecer oral ao PDL n" 45196 (n" 190195, na ori
gem)~ que aprova o ato que renova concessão à Rádio 
Cbamonix Ltda., pam explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Mogi-MirinL ......... . 

Parecer 01l1i ao PDL n" 51196 (n" 216/95, na ori
gem), que aprova o ato que"""""' permissão à Rádio Ta
"' Ltda., pam explorar serviço de radiodifusão SODOia em 
freqllência modulada na cidade de Belo Horizonte (MG) •.. 

Aborda a ques!ão da V ale do Rio Doce. ............... . 

RENAN CALHEIROS 

PLs n' 185/96, que dispõe sobre a dedução de 
gastos da unidade familiar na deelaração anual de 'liuste 
do Imposto de Renda ······························--····-·-----

Expõe os Jrabalhos realizados pelo Grupo de Re-
forma e Modemízação do Senado. ·············----·--··---··· 

ROBERTO REQUIÃO 

Defende mudanças na legislação do ICMS .......... . 

ROMEROJUCÁ 

Ressa!Ja que a medida provisória =temente 
assinada que altern o limi1l: de dedação do Imposto de 
Renda pam as pessoas ffsicas e jurídicas que investirem 
fundamentalmente no cinema nacional~ só vai reforçar e 

- fortalecer aquela área cu!JuraL Aparte ao Seu. José Ro-

berto Arruda······-············--······-·····-·········---··-····--
Apela às autoridades federais pela restaurnção das 

estradas BR-210 e BR-174. ·-···-·····-··'········--·············· 
Critica decisão do Juiz Elei!oral de Boa Vis!a 

(RR), proibindo veiculação de qualquer propaganda po
lítl'l:a da coligação Boa Vista para Todos, que faça alu-

são ao Poder Judiciário do Estado. ··-··-·······-·-·············· 

ROMEUTUMA 

ReJrnta o quadro dounátíco das penitenciárias em 

nosso Pa1S. ··-·······-··-····················-········-····-········-···· 
Registra a rea1ízação da Bienal lntemacional do 

Livro de São Paulo, a maior feira da América Latina ··-· 
Refere-se à ques!ão da educação no BrasiL Apar-

te ao Seu. Edison Lobão ............................................... _. 
Destaca a ímportâucia do Curso Superior de Polí

cia da Academia de Polícia Civil de São Paulo.··-·········· 
Registra ato realizado na Presidência da Repú

blica. em que Sua Excelência agraciou membros da 
Justiça por terem. num ato de corag~ investigado, 
punido e recuperado valores para a Previdência So-
cial ........................................................... ·-····--·····-··· 

Registra artigo do jomalísta Roberto Pompeu de 
Toledo, publicado na revista Veja, que !rala da violência 

DO País.···········-············-·:··--······--············-··--······-··· 
Aborda a questão da violência no País. .. ·-············ 
Pareeer n' 495/96-{;omíssão de Couslítuição, Jus

tiça e Cidadania, sobre a Mensagem n' 202196, do Se-
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nbor Presidente da Rep!lblíca, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, o nome do Sr. Reinaldo Silva Coe
lho, pm:a ex= o cargo de Defensor PJ!blico-Gerai da 
União, oo bíênio 1996 a 1998. ···········---·-··--··-··---·--· 

RONALDOCUNHALIMA 

Parecer n' 465196-Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, sobre o PR n' 63/95, de autoria do Se
nador Lúcio Alcãnt:ara, que institui duas coleções, a se
rem editadas pela Subsecretaria de Edições Técnícat, 
uma sobre a matéria constitucional do País e outra sobre 
os grandes vultos que honraram o Senado ..................... . 

Discute o PR n' 87196, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Paulo a emitir, mediante ofertas públi
cas, Letras Fmanceiras do Tesouro do Município de São 
Paulo-LFfMSP, destinadas ao giro de sua dívida mobí
liáría, veucfvel no 2• semestre de 1996. ·-··--··-··--· 

Apela ao Miuístro da Agricultura por mais incen
tivos à cotoniculturá no Nordeste ·para incJemeo.tar a in-

dústria têxtil. ·······--········-·····························-··············-

SANDRA GUIDI 

Destaca a im:Portâncla de estar assumindo o cargo 
de Senadora da República, em virtude do licenciamento 
do ti!Ular, Senador Esperidíão Amín. .............................. . 

SlmASTIÃO ROCHA 

Parecer n"462196-Comissão de Relações Exterio
res e Defesa Nacional. sobre o PDL n' 61196 (n" 244196, 
na origem), que aprova o texto do Acordo sobre Coope
ração Econômico-Comercial, celebrado entre o Governo 
da Rep!lblica Federativa do Brnsíl e o Governo da Ucril
iüa, em 25-10-95, por ocasião da visita ao Brasil do Pre-

sidente daquele país. ........ ·-·······················-·····-············ 
Registra o início da realização, no HoJe! Bonapar

te, do 9.e Semínário·EleJrôníco de Doeumentos, promo
vido pelo CENADEM - Centro Nacional de Desenvol-

vimento Mícrográfico. ··-·--···················-········-············ 
Expressa a ínsatísfação do povo do Amapá, pelo 

fato de aquele Estado ter ficado fora do Plano de Metas 

do Governo Federal. ··-········-··········-··-···--·--·········-·· 

TEOTONIO VILELA l'll..HO 

Parecer n" 466196-Comíssão Diretora, sobre o PR 
n" 63/95, que ínstítuí doas coleções, a serem editadas 
pela Subsecretaria de Edições Técnicas, mna sobre a 
matéria constitucional do Pafs e outra sobre os grandes 
vultos que homaram. o Senado. -··--··--··---··-·-········-

Defeitde a aprovação da PEC n' 30/96, que trata 
da eriação de nm Fundo de manutenção e Desenvolvi
mento do Ensino Fundamental e de Valorização do Ma-

gistério. ·······················-······-··--·····--··-·····-·-········· 
Registra, com pesar, o falecimento do ator Jofre 

Soares. ••• ·--···········-················-··········--····-·······--
Aualisa o Projeto de País da Social DemoCiacía 

do PSDB ........................................... -------··-···········-· 
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V ALMIR CAMPELO 

Assinala a importância da instalação do Porto 
Seco de Brasflia no combate ao-desemprego .. - .............. . 

Retrata a escalada da violência oas grandes cida-

des brnsilei!lls..-·-······-·····-·····················-··-··-·······-·· 
Reqncri"""Í' n• 849196, solicitmdo a realização de 

sessão especial destinada à oomemoração da Semana Na
ciooal do Jovem, institufda pelo lleal:to-Lei n• 8.680193, e 
a homeoagear o lnstituiO lntemaciooal da Juventude parn o 
Deseovolvimenlo, a realizar-se oo dia 26-9-96 •..•.. -·····-····· 

Parecer oral ao PLS n° 86196, que concede pensão 
especial aos dependentes das vítimas do batamento de 
hemodiálise oo Instituto de Doeoças Renais de Caruaru, 

no Estado de Pernambuco.·········-······················-············· 
Retrata o dnuna da rriucação nacional.······-······· 

Vll.SON KLEINÜBJNG 

Parecer oral ao FDL ri' 185/95 (ri' 105195, na ori
gem), que aprova o ato que renova a concesslío à Rádio Ci
dade de haiópolis Ltda, parn expl00110 serviço de radiodifu-
são SOilOI3 em ooda média na cidade de ltaiópolis (SC) ..... . 

Refere-se à privatização da Vale do Rio Doce. ··-· 

W AIDECK ORNELAS 

• Meosagem n• 401/96-CN (n• 785/96, na ori
gem), do Senhor Presidente da República, Fernando 

Henrique Cardoso, submeteodo à deliberação do Con
gresso. o texto do projeto de lei que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União. em fa-

20 vordo Ministério do Planejamento e Orçamento, crédito 
especial. até o limite de R$26.109.250,00, para os fins 

135 

389 

662 
737 

399 
469 

queespecifiea. ..• _ ......••••...••••••• --··---······-···-·-·-······ 
Mensagem n° 402196-CN (n° 786196. na ori

gem), do Senhor Presidente da República, Fernando 
Henrique Cardoso, submeteodo à deliberação do Con
gresso, o texto do projeto de lei que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento Flscal da União, em 
favor de Encargos Financeiros da União - Recursos "' 
sob supervisão do Ministério da Fazenda, crédito su
plementar no valor de R$936.501.633,00, para os f!DS 

que especifica. ····--····-············-············-····-······-····--. 
Mensagem n"403196-CN (ri' 820196, na origem), do 

Senhor Presidente da República, Fernando Henrique Car
doso, submetendo à deh'belação do Congresso o texto do 
Jll<lieto de lei que estima a rex:eita e fixa a despesa da União 

parn o exercício financeiro de 1997. ·········-···-··-······--
Registra a visita ao Brnsil do Primeiro-Ministro 

do Japão, Ryutaro Hashimoto e analisa os reliexos posi
-_ti vos para a economia de ambos os países. -··············-··

Destaca a importância de se eumprir os prazos 
paxa o exame pelo Congresso Nacional da Proposta Or-
çamentária. ....... -·······················--··········--··-·····-· 
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Ata Da 17!1 Sessão não deliberativa 
em 19 de julho de 1996 

2ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Júlio Campos, Ney Suassuna, Jefferson Péres e Joel de i-foi/anda 

(lnicia~se a sessão às 9h) 

O.SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- Sob a 
proteção de.Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

Não há expediente a ser lido. 
Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 

Suassuna, primeiro orador inscrito, por 20 minutos. · 
. O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ontem, nesta 
Casa, aprovamos a· lei Mínima das Telecomunica
ções, que vai_permitir a abertura da bÍmda B da tel&
fonia celular à iniciativa privada, quando ingressará 
na transmissão de dados via satélite. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, considero essa 
uma grande ação de reforma do Estado. Hoje, te
mos cerca de 2,2 milhões de tell;lfones celulares, lo
cados às teles, um em cada Estado. 

O telefone celular, hoje, como sabemos, é cha
mado de banda A. Um serviço que começou de foro 
ma auspiciosa, mas que, nas grandes cidades, 
transformou-se em uma verdadeira . via-;erúcis para 
os usuários. · : · . · · • . . 

Em Brasma, Rio de Janeiro, São Paulo, ·o tele
fone celular é um objeto que funciona de quando em 
vez. Infelizmente, isso ocorre porque, como o Gover
no não tem recursos suficientes para investir na in
fra-estrutura, não há o número necessário de torres, 
nem equipamentos modernos. Já dispomos de equi
pamentos digitais, que dão maior segurança; equi
pamentos que não permitem a intervenção, que difi
cultam a escuta. 

Os telefones celulares de hoje,· em muitas cida
des, são facilmente interceptáveis. Em minha cida
de, por exemplo, Campina Grande, na Paralba - e 
até por ser uma cidade de aproximadamente 300 mil 
habitantes -, se quisermos identificar um scanner ou 
até mesmo um outro aparelho, apertando o código 
próprio, conseguiremos ouvir a conversa dos outros 
usuários. Com a telefonia digital, isso não será pos
sível. 

A demanda reprimida no Brasil para a telefonia 
celular é da ordem de cinco milhões de aparelhos. 

Cinco milhões de brasileiros gostariam de ter o seu 
telefone celular e não o têm. 

Para cada telefone celular implantado, é preci
so investir R$1 mil. Portanto, a curto prazo, teremos 
um investimento de R$5 bilhões. 

Já há mais de uma dezena de grupos organi
zados; na maioria das vezes, organizam-se com 
uma grande empresa de comunicações: o Globo, O 
Estado .de S.Paulo e outros, acoplados a um gran
de grupo· financeiro - bancos. E há empresas es
trangeiras que detêm a tecnologia. · · · ' · · 

Esses grupos vão concorrer nas dez áreas que 
serão divididas no Brasil e, inicialmente, usarão a 
banda B. Essa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é a 
que será licitàda." A banda B provavelmente será 
muito mais modema, porque será instalada a partir 
do zero. Os investidores terão que comprar equipa
mentos e montar as empresas. Portanto; a banda B 
será muito mais modema; muito mais dinâmica. 

Quando falamos ern país desenvolvido e em 
país subdesenvolvido, a que diferença primordial 
nos referimos? À infra-estrutura. Hoje, nos Estados 
Unidos, nó Canadá, na Europa, quando se precisa 
de um telefone, ele é recebido no mesmo dia. No 
Brasil, há pessoas que estão na fila de espera há. 
anos e não conseguem nem o telefone tradicional,' 
nem o telefone celular. 

Portanto, a infra-estrutura é o grande diferen
cial entre o desenvolvido e o subdesenvolvido. Nos 
pafses desenvolvidos, a linha não custa praticamen
te nada. O que se paga é a assinatura. É isso o que 
também queremos para o nosso País, ou seja, que a 
linha tel~fônica praticamente tenha custo zero, mas 
que a assinatura, o serviço prestado, o serviço utili
zado sejam pagos. Na minha percepção, essa é a 
primeira grande mudança em relação ao público. 
Outras estão sendo encetadas no País. 

Há pouco tempo, começamos a privatizar es
tradas; e várias estradas em São Paulo, Rio de Ja
neiro e em outros Estados começam a ser privatiza
das. Dias atrás, fiz o percurso Rio-·Teresópolis, uma 
estrada que está sendo privatizada. São muitas as 
obras. O usuário vai pagar um pedágio, mas, em 
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contrapartida, terá um serviço de qualidade. O que 
ele vai pagar é insignificante, comparado com o que 
ele gastaria com a quebra do carro, com o desgaste 
dos pneus e tudo o mais. Há vantagens. 

Com a telefonia celular, espero que aconteça o 
mesmo: não pagaremos a flnha -o preço será baixo, 
até mesmo simbólico-, mas apenas os serviços. A 
banda B concorrerá com a banda A, o que já é muito 
bom, porque as !eles terão de melhorar os seus ser
viços. Em um ano e meio, elas também serão priva
tizadas. 

Muitos até disseram que levará · vantagem 
quem ingressar na banda A, já que vão encontrar 
prédios, equipamentos. Não é bem assim. Quem for 
para a banda B terá de. fazer o seu prédio, comprar 
o seu equipamento e contratar pessoas, começando 
assim com uma filosofia zerada, nova, empresarial. 
Quem for para a banda A um ano depois de o servi
ço ~Ú>ri11~~~ç!o "-ªi !li}Ç9ntrar o p(édio feito, va~ en
contrar equipamentos, embora muitos· deles· prova
velmente já estejam ·obsoletos; mas vão encontrar 
também funcionários que não têm a mentalidade 
empresarial, ;.ara o que precisarãó de .trein;tmento. 
terão que se conspientizar de que o serviço público 
existe para servir ao público e não para servir-se do 
público. 

· · Hoje, para nossa tristezá, a filosofia de pafs 
ainda em desenvolvimento faz C\)m que o usuário 
que precisa de atendimento em setor público seja 
tratado como se não fosse ninguém, como se não 
fosse nada. Isso vai mudar quando houve.r a concor
rência. Quem vai ganhar com isso, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores? O consumidor. · - · ·· 

No total, a área de comunicações vai precisar 
de um investimento da ordem R$70 bilhões. Trata
se de mais de três vezes o PIB do Peru; várias ve
zes o PIB do Chile; é uma fortuna que nos vai ser 
trazida. Mas precisamos ter competência para con
trolar esse processo. Não podemos, a exemplo do 
que é feito hoje, dar concessões sem maiores deta
lhamentos. Nos dias de hoje, quando se dá, por 
exemplo, concessão à Rede Globo, publica-se a no
ticia assim: "Foi concedida à Rede Globo a conces
são da televisão tal". Nos Estados Unidos, no Cana
dá, isso é feito mediante a assinatura de um contrato 
que prevê quais são os direitos e deveres do interes
sado. Se ele deixar de cumprir essas normas, perde 
a concessão. No Brasil, quem recebe a concessão 
tem um único momento de temor: a hora de recebê
la. A partir daf, a fiscalização é praticamente inócua. 

Nesta Casa, renovamos as concessões, e o fa
zemos quase que num ritual automático com o erga-

nismo regulador, com o organismo de fiscalização. 
Isso tende a mudar, e o consumidor será privilegia
do. Serão -repito- R$70 bilhões em investimentos, o 
que significa dizer que teremos no Brasil fábrica de 
celulares, equipamentos, centrais. Haverá a geração 
de empregos, haverá o pagamento, fiscalizado, de 
impostos. E haverá emprego não só para os fiscais, 
como para enriquecer os cofres públicos, que hoje 
estão debilitados. 

O Sr. Totó cavalcante - Perínita·me V. Ex1 

um aparte? 
O SR. NEY SUASSUNA- Com muito prazer •. 
O Sr. Totó Cavalcante - Nobre Senador, te

nho percebido a preocupação de V. Ex" em rela
ção ao avanço deste nosso Brasil. Cumprimento-o. 
não querendo menosprezar os demais colegas Se
nadores •. No entanto, preocupam-me alguns 'pon
tos. Ainda ontem, convefsando com JJma pessoa 
ligada ao Cen!r9 Aéreo, Espacial brasileiro, fui in
fcirmadó ·de· 'qúe · temos:um 5atélitEi .meteorológico 
cuja vida vai até janeiro e de que o Brasil já esiá 
de posse do seu satélite substituto. Faltam-lhe, po
rém, recursos· para o lançamento desse satélite, 
ou seja, para a construção do foguete. O Brasil 
avança do meio· para o. fim na parte ·tecnológica, 
mas, do começo até o meio; estamos travados, as
sim como os .Estados estão travados em· relação 
ao Orçamento. Os Estados .sonharam com obras 
de infra-estrutura na área de Educação, sonharam 
com construç~o de estradas, e, de repente, fica
mós frustrados com cortes no Orçamento. Por 
esSa razão, periso que é o momento de esta Casa 
preocupar-se em agredir mais no terminal. O con
sumidor, afinal de contas, é quem vai ser prejudi~ 
cado com tanta propaganda de avanço tecnológico 
no Brasil. É o caso da telefonia celular nos locais 
em que funciona. Existem determinados pontos -
cito o Estado do Tocantins-, onde se paga a tarifa, 
mas o serviço• constantemente sai do ar. Não va
mos abraçar a história como se ela representasse 
um avanço para o consumidor, porque sabe-se 
que vamos ter problemas. Como bom brasileiro, 
transmito-lhe essa questão, porque sei que V. Ex" 
se preocupa com a necessidade de somarmos es
forços. Tendo· em vista o fato do nosso satélite 
meteorológico ter fim agora em janeiro, como fica
rão os pilotos; a aviação, de modo geral, no que 
se refere à possibilidade de serem constatadas e 
recebidas informações lá da Paraíba, lá de Porto 
Alegre? Deverfamos, pelo menos, concluir esse 
avanço, ou seja, fabricar esse foguetes. Temos 
apenas seis meses para lançar o satélite no espa
ço. Muito obrigado pelo .aparte. 

O SR. NEY SUASSUNA- Agradeço a V. Ex" 
pela manifestação. Sem dúvida, trata-se de uma 
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preocupação legítima. Tivemos o nosso sonho de 
Brasil grande; abrimos um leque muito grande de in
vestimentos; fizemos grandes apropriações em algu
mas áreas e pensávamos que poderíamos mantê
las. Foi assim em relação às nossas estradas. Tí
nhamos o Fundo Rodoviário, é verdade, mas fize
mos estradas que não estamos conseguindo man
ter. Começamos a modernizar os portos, mas tam
bém não conseguimos dar continuidade. 

Na área de material bélico - e muita gente se 
arrepia· quando se fala desse tema, mas é preciso 
que o façamos - tivemos progressos enormes, che
gamos a ser o quinto exportador do mundo. Mais 
tarde, fomos obrigados a retroagir. Hoje praticamen
te esse investimento inexiste. Na área dos nossos 
satélites, também tivemos enorme avanço e depois 
retroagimos. E tudo por quê? Por falta de recursos. 
Portanto, é preciso que voltemos a colocar a loco
motiva nos trilhos, podando o que não é possível fa
zer e executando o que é prioritário. A área da co
municação é primordial, mas estamos ainda engali
nhando. No futuro, com a interface dos vários apara
tos que temos hoje na telecomunicação, será possf
vel conectar a televisão, o telefone, o fax com o 
computador. Isso nos abrirá um mundo novo, um 
mundo em que a velocidade da- comunicação será 
gigantesca. O cidadão que estiver agilizando a sua 
Internet terá a sua linha de telefone conectada com 
o vídeo - isso já é fetto em muttos países. Com to
dos esses recursos, os negócios serão realizados 
muito mais rapidamente. Hoje, já são inúmeros os 
países que detêm essa tecnologia; ela, por sua vez, 
está sendo modernizada a cada dia. 

O Brasil precisa entrar nessa época. Realmen
te, somos um gigante adormecido. Tivemos uma ar
rancada muito grande, mas fomos obrigados a frear 
por !alta de recursos. O Estado, em um determinado 
momento, achava que tudo podia, mas descobriu 
que não era assim; descobriu que precisava de par
ceria, que precisava de captar recursos para real
mente dar conta do recado. Mais ainda: o Estado re
solveu retirar-se de muitas áreas, porque lhe faltava 
competência para nelas atuar. E, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a área de comunicações é uma 
dessas. São R$70 bilhões, valor impossível para os 
Governos Federal, estaduais e municipais. Precisa
mos do capital privado; o capttal estrangeiro também 
virá. Saímos na frente com essa votação. E hoje, ao 
meio-dia, o Presidente sancionará a Lei. Ainda hoje, 
o Ministério já divulgará as regras que irão nortear 
as concorrências. Essas regras têm 30 dias para se
rem debatidas pela sociedade. Haverá mais 15 dias 

para que o Governo compatibilize essas 'regras às 
modificações que se fizerem. A partir daí, teremos 
as concorrências. O Brasil vai ser dividido em dez 
áreas, as quais vão ser licitadas e, antes do final do 
ano, teremos a iniciativa privada chegando, para não 
só gerar empregos, mas também para pagar impos
tos. Essa vai ser uma conquista, a qual, acoplada a 
outras áreas que estão se modernizando, fará este 
País dar um take-oft, uma arrancada, uma decolada 
para o futuro. É disso que precisamos. 

O Sr. Lauro Campos- Permite-me V. Ex" um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. NEY SUASSUNA - Com mutta satisfa
ção, nobre Senador. 

O Sr. Lauro Campos - Nobre Senador Ney 
Suassuna, gostaria de compartilhar das perspeejivas 
de V. Ex"_ No entanto, o próprio Governo reconhece 
que o Brasil tenta, agora, refazer os anos 50, o~ 
seja, eritiar numa nova fase de modernização. O 
que aconteCeu nos anos 50, embora a ideologia da 
Cepa!, a ideologia desenvolvimentista, afirme o con
trário, esse não foi um processo dominado, coman
dado pelo Brasil. O Brasil se transformou numa eco
nomia hospedeira daquele capital que sobejava, que 
sobrava, que era sobreacumulado nos Estados Uni
dos, onde causava perturbações muito grandes, que 
se manifestaram logo após a 11 Guerra Mundial. Em 
1942 já se reuniam industriais, professores, nos Es
tados Unidos, para saber o que seria feito com esse 
pafs em suas relações internas e internacionais 
após a 11 Guerra Mundial, após o momento em que o 
Governo Federal norte-americano deixasse de ser o 
grande comprador, o maior comprador do mundo e 
da história, o que elevou a dívida pública dos Esta
dos Unidos a 120% do PIB, enquanto a nossa está 
em tomo de 20%. O Governo norte-americano não 
podia mais continuar a comprar os produtos bélicos, 
os produtos espaciais, para financiar o Pentágono, a 
fim de manter o processo de expansão capttalista. 
Eles sabiam mutto bem que tinham de transplantar 
as indústrias de automóveis, as indústrias de luxo, 
que entraram em crise em 1929, uma vez que elas 
começassem a recuperar a sua capacidade produti
va Desse modo, o Brasil, a Argentina, o México, o 
Canadá, a Coréia do Sul, todos nós, periféricos, in
dependentemente de quaisquer medidas internas 
cambiais, protecionistas, que amparassem a vinda 
do capttal estrangeiro, fomos transformados em hos
pedeiros desse capital e tivemos que preparar nossa 
casa. Há mutto tempo, missõee ~orno a ABBINK, a 
Missão Brasil-Estados Unidos, preparavam estra- · 
das, hidrelétricas, para que o capital estrangeiro 
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viesse para cá. Agora, nesta segunda etapa, perce
bemos que, após quarenta anos da instalação, aqui, 
da indústria automobilística, apenas 10% da nossa po
pulação foi beneficiada, pois somente 15 milhões de 
brasileiros têm carro - esse é o número de veículos da 
nossa frota, enquanto nos Estados Unidos, por exem
plo, em 1929, era de Zl milhões. Hoje, percebemos 
que a economia brasileira sofreu um arrocho salarial, 
um proceso de concentração de renda, para formar 
esse mercado de eltte. Estão chegando essas teleco
munie<ições, que constituem um prolongamento dos 
transportes no espeço, um prolongamento das neces
sidades do. capitalismo de não desenvolver as torças 
produtivas, mas, sim, os meios de comunicação e de 
transporte, independentemente das torças produtivas, 
transportando não mercadorias, mas sinais, palavras, 
sons, imagens; agora, isso invade o mundo de novo. 
Verificamos que, de acordo oom as projeções, no ano . 
2900 apenas 4% da população brasileira será benef1-· 
ciada, terá acesso a esses novos meios de comunica
ção. Somente para concluir, os velhos telefones do . 
Graham Bell hoje são acessíveis a apenas 7,2!'/o da 
população brasileira. Os celulares, então, o serão ape
nas, no máximo, de maneira otimista, a 4%. Devemos 
deixar de nos preocupar e de legislar para 4%, 7%, 
1 O% da população e pensarmos que esses recursos 
escassos poderiam ter outras 'destinações sociais, 
muito mais necessárias e proveitosas para o· ho
mem. Muito obrigado. 

O SR. NEY SUASSUNA - Ilustre Senador 
Lauro Campos, ooncordo e discordo de V. Ex". Con
cordo com a sua preocupação e discordo de algu
mas afirmativas. Quando V. Ex" faz a comparação 
da dívida interna americana com o PIB americano e 
com o PIB brasileiro, discordo inieiramente, porque, 
lá, eles têm vinte anos para pagar. A nossa situação 
é pior, porque aqui temos que rodá-la a cada 30, 90 
dias. Tenho gritado muitas vezes, neste plenário, 
contra isso. 

Discordo de V. Ex" quando diz que estamos 
nos preocupando em legislar para 4%. Queremos 
que não sejam 4%, mas 40%, 100%, e vamos lutar 
por isso. Mas a culpa será nossa, se o capital es
trangeiro chegar aqui e não tiver a fiscalização devi
da. Deve cada partamentar deste Congresso estar 
preparado para a fiscalização. Venho aqui falando, 
em inúmeras intervenções, dizendo: temos que nos 
aperfeiçoar na área económica; é por aí que se fis
caliza o Executivo e se fiscalizam as ações. 

Não posso admitir, de maneira nenhuma, no
bre Senador Lauro Campos, que sejamos incompe
tentes para baixar normas em nossa Casa. Se não 

tivermos competência para isso, a culpa será nossa. 
Devemos deixar o capital vir, sim, porque foi assim 
no mundo todo. Porém, devemos ter a coragem, de
vemos ter a seriedade na fiscalização, não só para 
coibir os abusos, como, mais do que isso, para coibir 
também aqueles que se vendam a esse capital. 
Nesse caso, tenho certeza de que os meus nobres 
pares, de que os membros deste Congresso, esta
rão atentos. Precisamos do capital, mas temos que 
colocá-lo nos parãmetros corretos. 

Por isso, concordo com a preocupação de V. 
Ex" e, ao mesmo tempo,. disoordo, porque acredito 
na engenhosidade nacional, na seriedade do brasi
leiro; seremos capazes de determinar o nosso futuro 
na hora em que fizermos as necessárias adequaçõ
es e a fiscalização permanente, para que não seja
mos escravos desse capital, mas, sim, senhores 
dele e usufrutuários da sua vinda ao nossa País. 

, ,, Sr. Presidente, encerro, pÓrtanto, este pronuncia
mériío; pà:iábéniiiindõestã Ç:aSà; ·o CÕógiesSó Nacio
nal, por ier aprovado a .Lei Mínima das Telecomunica
ções. que ser<) Sàncionadà. ao meio-dia, pelo Presi
dente da República, acreditando que esse é um passo 
importante no que diz respeito à reforma do Estado, 
que irá trazer a conoorrência até o nosso solo, concor
rência que não tínhamos, porque só tínhamos os 
monstros estatais, que faziam de conta que o homem 
brasileiro estava ali para servi-los e não para servir a 
todos nós, bras!leiros. Muito obrigado. 

O Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ney 
SuasstJna, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Fo
gaça. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Totó Ca
valcante. S. Ex" dispõe de 20 minutos. 

O SR. TOTÓ CAVALCANTE (PP~TO. Pnr 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaría
mos, nesta manhã, de fazer um breve comentário 
sobre a evolução do Brasil na política modema. 

Contudo, tendo em vista compromissos assu
midos em meu Estado, solicito a V. Ex" que conside
re como lido o meu discurso, pois, daqui a pouco, te
nho que me deslocar até o Estado do Tocantins para 
resolver problemas, inclusive atinentes à nossa can-
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didatura a prefeito da ·cidade de Paraíso do T ocan
tins. 

Muito obrigado. 

DISCURSO A QUE SE REFERE O 
SR. TOTÓCAVALCANTE: 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, li, recentemente, urna entrevista do antro
pólogo Roberto da Matta, escritor de renome inter
nacional, a um periódico de grande circulação. No 
texto, esse estudioso que costumava caracterizar o 
Brasil como urna sociedede semi-tradicional, passa 
a considerá-lo como um país pós-moderno, assim 
como a Índia. 

Ao descrever a sociedade brasileira, Roberto 
da Matta estabelece constatações cortantes e argu
menta: 

"É uma sociedade de patrões e favores 
( .•• ) Num nfvel mais abstraio, é uma sacie-. 
dade que combinou valores individualistas 
modernos, mas não se livrou do esqueleto 
hierárquico, em que cada um sabe precisa
mente qual é o seu lugar." 

Segundo o especialista, no Brasil, essa ambi
güidade é uma caracterfstica marcante, trazendo, in
clusive, aspectos benéficios, entre os quais cita: a 
atuação do Poder Moderador, durante o Império; a 
proclamação da República sem tiros ou mortes; a al
temãncia dos presidentes na República Velha; o 
parlamentarismo à brasileira e até as particularida
des do nosso comunismo, como a figura de Prestes, 
cujo personaliSmo era criticado pelo próprio partido. 

Para ele, o Brasil, portanto, "é um país que, por 
uma série de razões, nunca chegou a tentativas ra
dicais de produzir uma revolução individualista". 

Interessante, nobres Colegas, que o surgimen
to de lideranças carismáticas, expressivas e verda
deiras seja raro. O mais desalentador, porém, é que 
os grandes líderes não sejam bem aceitos ou com
preendidos pelo povo. É marcante o exemplo de 
Ulysses Guimarães, o "Senhor Diretas", já pouco 
lembrado, vencido na primeira eleição presidencial, 
após a ditadura que ele tanto combateu. Assim tam
bém Tancredo Neves e o próprio ex-Presidente Ita
mar Franco, em cujo governo o Plano Real foi im
plantando. 

Conhecemos, suficientemente o provérbio po
pular "O povo tem memória curta", o que, aliás, se 
aplica a qualquer nação. O mundo assistiu, estarre
cido, às primeiras eleições presidenciais democráti
cas da Rússia, e referendaram uma incompreensível 
rejeição a Mikhail Gorbachev. Não me compete cen-

surar as preferências políticas de qualquer povo, e a 
imprensa apresentou· comentários suficientes sobre 
os três candidatos mais votados pelos russos. 

Registro, porém, o meu espanto ao ler que a 
Igreja, naquele pafs, apoiou o candidato comunista. 
Todos sabemos que, entre 1925 e 1930, centenas 
de igrejas foram destruídas na Rússia e que, duran
te a Perestroika, por obra e esforço de Gorbachev, 
principalmente, "igrejas que tinham virado museu ou 
casa de estudantes foram recuperadas e devolvi
das". E esse mesmo líder, que se empenhou para 
que a democracia se implantasse nos países da an
tiga União Soviética, talvez o maionesponsável pelo 
fim da "guerra-fria"" e da permanent~ ameaça de 
uma guerra nuclear, alcançou apenas 1% da prefe
rência popular. 

Apesar desse resultado, pesquisas recentes 
asseveram que, • mesmo entre os comunistas, exis
te um certo reconhecimento de que a economia de 
mercado trouxe benefícios", já que "em tomo de 
40% destacaram que estão contentes porque pude
ram abrir sua própria empresa, coisa impossfvel nos 
tempos do comunismo". (CB, 16/6/96). 

Em nosso País, também, embora a maioria da 
população viva, atualmente, com maior segurança e 
tranqüilidade, os detratores do Real se esmeram em 
prognósticos sombrios. Felizmente, apesar dos ajus
tes necessários, por vezes dolorosos, nossa econo
mia se encontra em franca recuperação. Até os críti
cos ferrenhos do Governo Fernando Henrique reco
nhecem - em meio a observações mordazes - que 
o segundo semestre deste ano poderá apresentar 
um crescimento maior do que o esperado. 

A snuação político-econômica brasileira tende 
a melhorar cada vez mais; e não o digo por ufanis
mo. É claro que muito me orgulho do meu País! En
tretanto há indícios concretos de que estamos tri
lhando os caminhos do progresso. Um exemplo ine
gável é a atitude do Presidente da França: Jacques 
Chirac defende abertamente a inclusão do Brasil no 
grupo dos países mais industrializados, o aluai G7. 

Dev!>mos ressaltar, Senhor Presidente, que o G7 
e a Rússia- país que participa das reuniões como o~ 
tavo membro informal -estabeleceram medidas contra 
o narcotráfico e o crime organizado. Um dos mais im
portantes objetivos desse Grupo é "conseguir uma se
gurança e estabilidade maiores em um mundo mais 
solidário'- o que muno interessa ao Brasil. 

Entendo que o entrechoque das forças políti
cas em nosso País muitas vezes obscurece a um 
setor o saldo positivo das ações do suposto adver
sário. Acredito. porém, que precisamos cerrar fileiras 



00006 ANAIS DO SENADO FEDERAL fullio de 1996 

em direção à meta principal: o bem-estar do povo 
brasileiro. · 

Senhor Presidente, nobres Colegas, não me 
cabe o papel de crftico do Congresso Nacional. O 
curto período no qual desfrutei desta augusta com
panhia deixou claro que a imprensa e o povo, na 
verdade, desconhecem os obstáculos à fluidez do 
processo legislativo. Ignoram, também, ser o Sena
do a Casa da ponderação, da reflexão, da busca do 
equilíbrio. Deste ângulo de visão, toma-se nftido o 
contraste com a Câmara dos Deputados, cujas ca
ractensticas são o ardor patriótico, a exaltação, o 
embate das idéias. 

. Ciente de tais peculiaridade deduzidas por ob
servação, tomo, não obstante, a liberdade de apre
sentar uma sugestão a este colendo Plenário. Refi
ro-me a um tema importantíssimo não só para o Go
verno, mas- e principalmente para o nosso povo: os 
acordos para Promoção e Proteção dos Investimen-
tos (PPis). · ·· ··· · · · · .. ·· . 

Sei que a reforma constitUcional tem dificultado 
o trabalho da Comissão de Relações Exteriores des
ta Casa. Sei, também, que, no ano passado, aquela 
Comissão aprovou 93 acordos, cumprindo toda a 
agenda, da qual constavam alguns pactos que 
aguardavam decisão há quase dez anos. 

Acredito que a situação na Câmara dos Depu
tados seja semelhante. Lá se encontram, em exame, 
cinco PPI: os acordos celebrados com Portugal e 
Chile, encaminhados ao Congresso pelas Mensa
gens n•s 1.158 e 1.159194; com a Grã Bretanha, a 
Suíça e o Mercosul - respectivamente n"s 8, 1 O e 
749/95. Não obstante, ao tomar conhecimento da 
Mensagem n'596/96, que apresenta os temas a se
rem apreciados no período da atual convocação ex
traordinária, verifiquei constarem do item 2: 

'2 - Matérias de que tratam os arts. 
49, inciso I (tratados, acordos ou atos inter
nacionais) ( ... ) da Constituição Federal". 

Espero, portanto, que tenhamos a oportunida
de de deliberar sobre esses temas, pela importância 
dos mesmos para o Brasil, tanto do ponto de vista 
social, quanto do económico. 

O excesso de cautela e até de desconfiança 
tem levado alguns nobres Deputados e Senadores a 
posições contrárias às garantias aos investidores es
trangeiros de que seus capital e lucro não serão ale
lados pela instabilidade económica do nosso País. 
Ora, Senhores Senadores, qualquer indivíduo de re
lativo bom-senso procura segurança e certeza de re
tomo para seus investimentos. Assim também pro-

cedem as nações, por intermédio dos respectivos 
governos. 

É preciso que se atente para o reverso da 
questão. Em que medida esses acordos podem tra
zer algum benefício ao Brasil? Graduei-me em Direi
to, Senhor Presidente, não em Economia; mas com
preendo que o ingresso de capitais estrangeiros com 
finalidade produtiva - vejam bem, senhores, refiro
me à entrada de investimentos do exterior para fins 
produtivos; não para fins especulativos - terá in
fluência direta na geração de empregos, em vários 
níveis, em vários setores da economia nacional e 
·em várias Unidades da Federação. 

Conforme a imprensa já foram assinados mais 
de 900 desses acordos, em todo o mundo. No ano 
passado, por exemplo, a China recebeu mais de 90 
bilhões de dólares, resultantes de PPis assinados 
com 80 países. E além dos cinco, ora em tramitação 
na Câmara, outros acordos do mesmo tipo, firmados 
com sete países, aguardam para serem enviados ao 
Congresso Nacional pelo ltamaraty. 

Inegavelmente os investimentos externos no 
Brasil estão se ampliando, o que representa aumen
to de produção. Em 1977, devem atingir 1 O bilhões 
de dólares - recorde em toda a história do País. 
Bem modesto, porém; se comparado aos 90 bilhões 
de dólares que a China recebeu em 1995. 

Muitos países demonstram interesse em inves
tir no Brasil, mas, como é internacionalmente aceito, 
fazem questão dos acordos de proteção. O grande 
motivo é, sem dúvida a conquista mais importante 
do Plano Real nesses dois anos de existência: a 
queda da inflação mensal, de 50% para 1 %. 

Assim, economias mais fortes buscam países 
em desenvolvimento para investirem. Da mesma for
ma, vários empresários brasileiros, buscando reduzir 
os custos de produção, estão "redescobrindo" o Bra
sil. Migram para o interior; instalam-se no Nordeste; 
interessam-se pelos Estados do Norte e do Centro
Oeste; sondam as condições e possibilidades de 
Goiás e do Tocantins. É como se um novo ciclo de 
entradas e bandeiras se iniciasse, arrastando consi
go o prógresso; expressando-o em condições de 
vida mais satisfatórias; em mais empregos, alimen
tação, educação, saúde, energia, transporte etc. 

No meu Estado, por exemplo, o Governador Si
queira Campos tem envidado esforços para atrair 
capital tanto nacional quanto estrangeiro. Como re
sultado, está sendo implantado no Tocantins, com 
recursos do Japão e aval do Governo Federal, o 
PRODECER III - Programa de Desenvolvimento do 
Cemado. O Prodecer III está voltado para as coope
rativas agrfcolas, no Município de Pedro Afonso. 
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Enquanto recursos do BIRD financiam a cons
trução de rodovias, Siqueira Campos negocia com 
os japoneses novos investimentos nos setores de 
eletrificação rural e infra-estrutura. É claro, Senho
res, que todos esses empreendimentos serão moni
torados, . objetivando-se o aumento da produção, 
com conseqüências económico-sociais muito positi
vas para o Tocantins. 

. Essa interiorização do desenvolvimento, combi
nada com o estímulo às exportações e as estratégias 
para geração de empregos, indicam, claramente, que, 
para o Brasil; durante muito tempo o 'país do futuro', 
esse futuro já se faz visível. Basta que nos esforcemos 
um pouco mais para que o atinjamos. Para isso é ne
cessário que eliminemos nossas eternas descrenças e 
inseguranças, pois, na opinião do antropólogo Roberto 
da Mat1a, o Brasil 'acei1a implantar o novo mas não vai 
às últimas conseqüências. • 

Também na opinião de Da Malta, 'quem é socia
lista, no Brasff, são as elites; não o povo. A esquerda 
brasileira é contra tuck:). Não percebendo a confiança 
que o Real despertou e a mudança de mentalidade 
que está provocando, faz carga contra o plano de esta
bilização, ( .•• ) É preciso que a sociedade se una ao Es-
1ado, para abrir e transformar o país.' 

Senhor Presidente, nobres , Colegas, analistas 
políticos constantemente enfatizam as· semelhanças 
entre os modelos de estabilização das economias rus
sa e brasileira Uma vez que o tema é atual e, certa
mente, do conhecil)1ento de todos, vamos aqui resum~ 
lo em sua característica mais negativa: a estabilização 
dessas duas economias acarre1a um alto custo social. 
Em janeiro de 1993, Brasil e Rússia exibiam as maio
res inflações do mundo. Em 1996, os dois pafses re
gistram sucesso no controle inflacionário, mas baixo 
crescimento, além de dificuldades para reformar as 
instituições, entre outros problemas. 

Na Rússia, que esqueceu Gorbachev, o risco 
do neo-comunismo foi acompanhado pelo mundo 
em suspense. As dificuldades que o povo atravessa, 
a corrupção e o desemprego são fatores que des
pertam o saudosismo, a nostalgia do regime autori
tário. Além disso, não há obrigatoriedade de voto na 
Rússia, e, segundo os jornais, os eleitores de leltsin 
se concentravam nas camadas mais jovens e mais 
ricas, geralmente menos interessadas em política. 

Quanto ao Brasil, documento do Banco Mun
dial 'alerta para o risco de que, na América Latina, o 
desemprego seja um solo fértil para o reeguimento 
de tendências políticas contrárias'. 

O Presidente Fernando Henrique, contudo, 
está aberto ao problema. Considera prioritários o 

reaquecimento da economia, o desenvolvimento de 
projetes na área de infra-estrutura, como portos, hi
drovias e gasodutos, o incentivo à exportação e a 
geração de empregos. E busca soluções , ciente de 
que, 'para enfren1ar o desemprego, o País precisa 
crescer e, ao mesmo tempo, aprovar medidas que 
reduzem o custo da mão-de-obra'. Espera-se que só 
a produção de bens de exportação dê origem a até 
70 mil empregos; 

Nesse contexto, os acordos para a Promoção e 
Proteção dos Investimentos estrangeiros se apre
sen1am em sua real dimensão, como um dos meca
nismos capazes de estimular o crescimento econó
mico e colaborar na ampliação do mercado de traba
iho nacional. 

Para encenrar, Senhor Presidente, trago à re
flexão um trecho do editorial da Folha de S.Paulo 
do dia 3 deste mês, intitulado 'Sem fa1alismo'. 

'É urgente retomar o debate sobre al
ternativas capazes de ao mesmo tempo pre
servar à estabilidade e gerar empregos. 
Sem ilusões, pois o drama hoje é mundial e 
não há soluções fáceis. Mas nada é pior 
que voltar aos fa1alismos de vários matizes 
ideológicos das décadas passadas'. 

Tenho certeza, porém que haveremos de 
construir um Brasil com os brasileiros e para os bra
sileiros. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Laura Campos. S. 
Ex" dispõe de 20 minutos. 

O SR. LAURO CAMPOS {PT-DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há dois segun
dos fiz a minha inscrição para ten1ar fazer algumas 
elucubrações, alguma reflexão.sobre os vários moti
vos - e ficamos perplexos diante dos seus aspectos 
protéicos, variados - que nos convocam à iala. 

Gostaria, inicialmente, de recordar que uma 
economia dependente, hospedeira, subjugada, 
como são. as economias brasileira e periféricas de 
um modo geral, sofre um processo contínuo de ex
ploração e de dilapidação. E esse processo se mani
festa de diversas formas. É tão interessante a ma
neira pela qual o pensamento dominante 1ambém 
nos influencia e rios cega, que ado1amos mecanis
mos de diversas ordens: políticos, econõmicos, finan
ceiros e psicológicos, que nos tomam dominados. 
Passamos a entrar em relações sadomasoquistas - e 
isso é um discípulo de Freud que nos explica. Não são 
apenas releçôes individuais que adquirem essa per-
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versidade sadomasoquista. Diz ele que também as recebeu, só nos Estados Unidos, em 1988, US$371 
relações sociais, numa economia dividida entre ex- bilhões, uma vez que o setor de luxo entrara em cri-
piorados e exploradores, adquirem esse conteúdo. se em 1929. Imaginem que os Estados Unidos pro-
Passamos a gostar de ser explorados; passamos a duziram 5,3 milhões de carros em 1929. Isso é uma 
admirar os nossos exploradores; passamos a reve- maravilha: 27 milhões de carros circulando! Era o 
renciar a exploração que pesa sobre nós, que pesou estoque de carros existente para uma população de 
sobre nossos avós e que pesará - se não mudar- 120 milhões. Uma verdadeira maravilha! 
mos essas relações - sobre nossos filhos e netos. O crédito ao consumo havia se desenvolvido. 

Infelizmente, algumas cabeças que sabiam dis- Crédito que não existia no Brasil quando a indústria 
so, que já tinham determinado essas relações e es- veio para cá E a renda per capita havia também 
crito sobre elas, como, por exemplo, 0 Presidente crescido ao longo do desenvolvimento dos Estados 
Fernando Henrique Cardoso, que mostrou, em um Unidos; e para lá não foi o capital estrangeiro em 
de seus livros, chamado o Modelo Político Bras!- grande escala. O capital estrang!!liro que foi para lá 
leiro e Outros Ensaios, que no Brasil se constituía, construir as ferrovias recebeu o calote, porque os 
por meio dessas relações implementadas pelo trans- Estados Unidos nunca pagaram a dívida. Como dis-
plante de capital, que capital é poder sobre coisas e se o Professor Arthur Schlesinger, um dos principais 
pessoas. E, sobre essas relações económicas que assessores do Presidente Kennedy: "os Estados 
se transplantaram para cá, após a 2• Guerra Mundial Unidos agem como aquela prostituta, que, depois de 
principalmente, trazendo a tecnologia que foi tão Jou- ganhar muito dinheiro na sua juventude, já velha, re-
vada, Celso Furtado dizia que, a partir dos setores solve moralizar·e· fechar:a·zona•. Então, na· visão 
de ponta, haveria uma cascata tecnológica, que 0 desse Professor, os Estados Unidos, depois de ve-
mundo transplantaria para cá, 0 que iria revolucionar lho, obriga os pequenos, os pobres a pagarem a di-
toda a sociedade, democratizar o Brasil e permitir vida externa, o que eles, Estados Unidos, jamais fi-
que, como o seu mestre Raul Prebisch também di- zeram quando eram pequenos. 
zia, se acabasse com a inflação. E que a tecnologia, Lembramos, mais uma vez, o General Ulysses 
ao capitalizar o campo, iria aumentar a produção e a Grant, um herói estranho da Guerra de Secessão, 
oferta de produtos agrícolas, réduzindo e acabando que foi Presidente dos Estados Unidos e que dizia 
com a inflação, e que também as relações sociais que esse país deveria continuar protecionista por 
seriam harmonizadas por essa tecnologia. Mas mais cem anos porque o liberalismo é uma política 
aconteceu just?mente o contrário: a inflação aumen- que os Estados Unidos deveriam adotar depois que 
tou e dividiu mais a sociedade brasileira, em que dominassem o mundo, como aconteceu com a lngla-
nós, caipiras, dominávamos. terra. 

Em 1952, meu pai comprou um automóvel O liberalismo é uma política adequada àqueles 
Ford zero-quilOmetro em Belo Horizonte. Lá, havia pafses dominantes, que precisam das matérias-pri-
somente três carros iguais ao dele. Havia também mas do mundo, liberalmente abertas para eles, que 
um Hudson e uns cinco Chevrolets numa sociedade precisam dos mercados para colocação de sua pro-
tão pobre como aquela, em que os artigos de luxo, dução excedente. O liberalismo é uma política ade-
como o automóvel, eram raros. Lembro-me de quan- quada aos ricos, aos advanced capitalists coun-
do meu pai comprou uma geladeira, em 1930, vários tries de hoje, aos ACCs de hoje, mas completamen-
políticos que se transformaram em políticos nacio- te equivocada quando aplicada à periferia. No cen-
nais - não vou dizer o nome dessas pessoas - lo- tro, o tal do liberalismo é a manifestação da esperte-
ram lá ver a novidade. za e da inteligência;· na periferia, da burrice e da 

Somos uma sociedade paupérrima e fomos do- subserviência. Por isso é um artigo de exportação; 
minados de repente, não porque quiséssemos, mas por isso os Estados Unidos jamais puderam ser real-
porque houve necessidade, devido ao capital acu- mente liberais ou neoliberais, no sentido que hoje 
mulada e sobreacumulado nos Estados Unidos nes- entendemos. Como um governo que gasta U$2 tri-
sas indústrias de ponta, de carros, rádios, e, depois, lhões por ano pode ser neoliberal? Como pode ser 
de televisões e de computadores. Eram esses os se- ausente, gastando essa quantia por ano? 
tores que dominavam e que atraíam o capital e a E o que acontece novamente agora, com essa 
tecnologia até os anos 30. Depois dessa época, o nova inserção, com essa nova transformação do 
principal setor, o que dinamizou a economia capita- mundo? Algo muito parecido, sim, com aquilo que 
lista do mundo, foi o bélico-espacial. O setor bélico aconteceu depois da 11 Guerra Mundial, quando os 
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Estados Unidos, para ganharem a guerra, elevaram 
a sua dívida pública a 119,9% do seu PNB. Houve 
anos em que os Estados Unidos tiveram um déficit 
orçamentário de 39% do PIB. Quando a 11 Guerra 
Mundial chegou ao fim, os Estados Unidos estavam 
exaustos, já não podiam continuar a gastar para mo
ver a economia interna. O que fizeram? Exportaram 
a dívida pública. O governo americano reduziu a sua 
dívida pública de 120% para 50% do PIB em sete 
anos. Por quê? Como é que conseguiram fazer isso 
reduzindo as suas despesas, reduzindo o seu déficit, 
sem provocar uma grande crtse? Porque nós, perifé
ricos, de novo, compramos no lugar do governo dos 
Estados Unidos, importamos bugigangas, queima
mos as nossas reservas economizadas durante a 
guerra e recorremos, em 1948, já a um empréstimo 
externo de US$300 milhões. 

Portanto, nós, a Argentina, o México, e a Europa
esta última, graças ao Plano Marshall - nos tomamos 
importadores.:déssa· produção norte-amertcana, cujo 
mercado estava ameaçado porque o principal compra
dor, o governo norte-amertcano, esbarrara no teto a sua 
capacidade de compra, ao elevar 'ao Himalaia' de 
120% do PNB a sua dívida pública Aumentamos, en
tão, a nossa dfvida externa juntamente com a Argentina 
para comprarmos dos Estados Unidos aquilo que o go
verno norte-arnertcano já não pocf~a éomprar. 

A nossa dfvida externa é a dívida pública dosEs
tados Unidos extemalizada E agora, de novo, grande 
parte desse aumento da nossa dívida externa, que 
passou para US$150 bilhões, é justamente o resultado 
dessa abertura ao mundo. Abertura ao mundo para 
quê? O governo dos Estados Unidos, que chegou a ter 
um défictt orçamentário de US$320 bilhões, conse
guiu, em quatro anos, reduzi-lo para US$116.9 bilhões, 
no ano passado. Então, de novo os Estados Unidos, o 
governo norte-amertcano, ciente de uma dívida pública 
de US$5 trilhões, não podendo continuar a ser o gran
de comprador que foi, o comprador do excedente -
agora não só do excedente gerado internamente, mas 
também do excedente gerado no Japão, na Ale~T~anha, 
na França -, passou a ser o grande mercado. Assim, 
os Estados Unidos, para absorverem esse excedente, 
passaram a ter uma dívida total de US$20 trtlhões: ta
mmas, empregos, governo federal, governos esta
duais, dívida externa, empresas e fammas. Se acres
centarmos a isso juros de 6 a 7% ao ano, veremos que 
os banqueiros norte-americanos estão recebendo 
US$1,4 trtlhão como remuneração desse imenso crédi
to acumulado no grande país céntrioo. 

Portanto, eles têm que reduzir essa dívida. O 
caminho, novamente, é empurrá-la para nós, como 

aconteceu no pós-guerra. E logo em seguida, vêm 
as indústrias sobreacumuladas, as indústrias de 
luxo, que são transplantadas para a nossa pobreza. 
Aqui, essas indústrias violentam. É um verdadeiro 
estupro que se verifica quando um país pobre como 
o Brasil tem que criar um mercado para os artigos 
de luxo. O populismo .é incompatível com o elitismo 
dessa produção, uma produção voltada para 1 O% da 
população, para 4%, que têm que ficar cada vez 
mais ricos, para, ao lado dos carros, comprarem 
computadores; ao lado dos computadores, telefo
nes, desses enjoados que ficam aborrecendo a gen
te aí- essa telefonia infernal! -, e essas bugigangas 
todas. E aparecerão novas bugigangas. Isso não 
acaba nunca! Novas gerações de novas bugigangas 
encantadoras, sedutoras, lindas, maravilhosas! 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta
mos em ÚITia nova etapã, e é o próprio Governo que 
reconhece e alardeia isso. Só que agora não esta
mos mais como na época do Juscelino, em que a dí
vida externa não chegava a US$1 bilhão. A nossa 
hoje vai a US$151 bilhões! 

O salário mínimo, em 1959, era cinco vezes 
maior do que o de hoje. Nós o achatamos para for
marmos o mercado dos não-caipiras, dos espertos, 
dos milionários, daqueles que podem passear o seu 
narcisismo pelos países da Europa quantas vezes 
quiserem. E, depois de empossados na Presidência 
da República, trinta e duas vezes foram lá! 

Se o Brasil hoje, em matéria de telefonia, pos
sui dos velhos telefones que Pedro 11 trouxe, com
prando lá do Graham Bell- esse nosso velho telefo
ne, que algumas vezes é preto, outras vermelho, ou
tras verde, só muda a cor-, só 7,2% da população 
brasileira pôde a eles ter acesso, de acordo com es
clarecimentos do ex-Ministro das Comunicações on
tem nesta Casa. 

Agora, entramos com novas gerações, precisa
mos de capital estrangeiro e acreditamos que vamos 
comandar o processo. Não vamos, não. De novo, o 
capital estrangeiro só virá para cá escolhendo os se
tores que. quiserem vir, na medida em que os inte· 
resses deles comandem o processo. Eles não vie
ram para cá produzir geladeira, televisão e automó
vel para brasileiro, argentino e mexicano andarem 
de carro, assistirem televisão e tomarem água gela
da. Vieram para cá para terem lucro e só virão para 
os setores lucrativos. 

Agora, o que presenciamos é que no Paraná, 
em Juiz de Fora, em Betim, em diversos pontos do 
Brasil se instalam algumas novas linhas de produ
ção de carros, de automóveis. Mas eles trazem capi-
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tal para esses setores? Será que eles trazem algum 
capital que possa,· pelo menos, compensar esse 
grande sucateamento de nossas indústrias nacio
nais? Será que eles vão poder fazer renascer novos 
Mindlins nas indústrias de autopeças que eles su
catearam? Será que eles vão compensar aquilo que 
fizeram com as nossas indústrias de tecidos, de cal
çados, etc.? Não, eles não trazem um tostão, exala
mente como aconteceu nos anos 50. Isso o próprio 
Eugênio Gudin reconheceu em um artigo seu, ele 
que ~ra ligado à Light, ele que era suspeito. Disse 
que, de cada dólar que entrou no Brasil, no Governo 
Juscelino Kubitschek, o Brasil colocou outro dólar. 
Ou seja, doou um dólar para cada dólar que entrou. 
De modo que o custo social desse transplante foi 
imenso .. 

Agora vemos, Sr. Presidente, que as indústrias 
que estão vindo para cá são financiadas pelo 
BNQE;S. os terrenos. são do~dos pelas prefeituras, .E 
el~ fazem um leilão, o que acqn)eceu também nos 
ano,. 50: se o Brasil não der mais, iremos para a Ar
gentina; se São Paulo não der mais, iremos para Mi~ 
nas; se Minas não nos oferecer mais benesses, ire
mos para o Paraná; se Belo Horizonte não oferecer 
mais vantagens, como aconteceu com a Rat - 15 
anos de isenção, terreno e terraplanagem no valor 
de bi.lhões e bilhões de dólares -, iremos para Juiz 
de Fora. Assim, vamos dando vantagens e mais 
vantagens. No fim, o BN DES apanha dinheiro do 
FAT, dos trabalhadores brasileiros, e entrega de gra
ça para aqueles salvadores estrangeiros que nós, 
sadomasoquistamente, admiramos e louvamos. 

Há o sofisma de agregação a partir dos diversos 
pontos de vista de uma sociedade: aquilo que é bom 
para mim poderá ser péssimo para a coletividade. Se 
sou banqueiro, quanto mais alta a taxa de juros, me
lhor para mim, mas pior para a sociedade, que não 
pode investir, que não pode consumir. Se sou exporta
dor, quanto mais exporto, melhor, fico mais rico; mas 
se exportarmos todos os bens, os brasileiros passarão 
fome. Exportando 88% das laranjas, só ficamos com 
"avitaminose C", a gripe, enquanto os norte-america
nos consomem 700 mililitros de laranja por dia. Se ex
portarmos nossos sapatos, como estamos exportando 
-e queremos continuar exportando mais -. será ótimo 
para os exportadores, mas péssimo para aqueles que 
têm que andar descalços. 

Aquilo que é bom para um setor da população 
poderá ser péssimo para o outro; aquilo que é ótimo 
para o Governo, que vem aí com uma nova carga tri
butária, poderá ser péssimo para aqueles que vão 
pagar os impostos do seu salário já reduzido. 

Portanto, quando aumentou a renda nacional no 
Brasil, o salário real de grande parte da população bra
sileira diminuiu. De modo que é preciso não confundir 
e lembrar dos sofismas de agregação que já sabiam 
os clássicos como Norton, Adam Smith. Keynes disse: 
'aquilo que é verdade a respeito de um fato particular 
pode não sê-lo do ponto de vista do todo'. 

Portanto, é preciso que tenhamos cuidado com 
essas nossas generalizações e totalizações, porque 
elas podem conter·sofismas e engodos perigosos. 

. Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. V. 
Ex' dispõe de vinte minutos. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o 
seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Se
nadores, ninguém desconhece que a. reforma agrá
ria é assunto sério e muito urgente neste País. To
d()s os palses que conseguiram direcionar suas eco
nomias no caminho da distribuição da propriedade e 
do crescimento auto-sustentado passaram por esse 
momento de uma maneira ou de outra. Os Estados 
Unidos, no século XIX. nos mostram uma maneira 
peculiar de distribuir terras. A conquista do oeste, 
eternizada pelos filmes produzidos em Hollywood, foi, 
na verdade, uma corrida às terras daquele vasto conti
nente, que o homem branca europeu ainda mal come
çara a ocupar. Os livros da história da colonização da 
América do Norte demonstram que mais de 40 milhões 
de eumpeus migraram para as novas terras da Améri
ca e lá fundaram uma nova sociedade. 

Isso só foi possível, Sr. Presidente, Srls e Srs. 
Senadores, porque os diversos Estados e a nação 
americana adotaram mecanismos de distribuição da 
terra. Ninguém, a priori, podia se transformar em la
tifundiário. Todos, no entanto, tiveram acesso à 
quantidade de terras que podiam tratar e nela produ
zir. Quando algum desses quesitos não era atendido 
surgiam os conflitos que o cinema tratou de roman
cear. A conquista do oeste norte-americano, que ter
minou na dominação da Califórnia, na invasão do 
México e na aquisição do Alasca, que era de pro
priedade da Rússia Imperial, constituiu, na verdade, 
um enorme processo de distribuição de terras para 
aqueles que estavam dispostos a produzir. 

Houve, é verdade, algum grau de especulação 
com o estoque de glebas disponíveis, que era imen
so. Mas o princípio da distribuição foi mantido, e a 
terra generosa e fértil foi capaz de receber os mi
grantes e estabelecê-los no campo. A marcha para o 
interior aliviou a incrível pressão que os pobres, de
sassistidos e desempregados, faziam sobre cidades 
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como Londres. A bela capital dos ingleses era, há 
um século, suja, mal tratadà e cheia de mendigos. A 
abertura da nova fronteira na América solucionou 
também esse problema, não só no Reino Unido, 
mas em diversos países do norte da Europa. 

A questão da posse da terra é, portanto, séria e 
possui notáveis conseqüências na vida de um país. 
Portugal, depois da Revolução dos Cravos, na década 
de 70, fez uma refonna agrária que não prosperou. A 
idéia era dividir as grandes propriedades existentes no 
sul daquele país. O resuttado da ex~ncia foi a de
sorganização da produção, a existência de um merca-
do paralelo e alguma inflação. · 

Hoje, os portugueses remontaram o antigo sis
tema de propriedade da terra e a produção voltou 
aos patamares anteriores. Mas Portugal dos anos 
70, como os outros países da Europa no século an
terior, soube aliviar as tensões sociais internas ex
portando sua mão-de-obra para o Brasil, para os Es-
tados Unidos e para a África. · 

No Brasil, a questão da reforma agrária passa 
por outra consideração. Aqui, há áreas disponíveis. O 
Governo Federal, como conseqüência de uma legisla
ção que vem do Império, é o proprietário de grande 
parte das chamadas terras devolutas. O problema é 
fazer a correta distribuição, assegurj!r que não haja es
peculação com o estoque de glebas disponíveis. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vejam que, an
tes da desapropriação de terra, é necessério ter uma 
política muito clara para que se possa alcançar o 
mesmo objetivo dos norte-americanos, ou seja, uma 
distribuição eqüitativa da propriedade. 

Mas, ao contrário de um processo sereno e 
transparente, o Movimento dos Sem-Terra promo
veu os lamentáveis acontecimentos de Buriticupu, 
no Maranhão, e a recente invasão da sede do IN
CRA, em Brasma. Já disse e reafirmo que a reforma 
agrária é necessária, e quanto mais rapidamente for 
feita, melhor será, mas o interlocutor privilegiado do 
Governo para fins de reforma agrária não pode ser o 
Movimento dos Sem-Terra. Esse Movimento, que to
mou para si a bandeira da reforma agrária, tem ou
tros objetivos, incompatíveis com a vigência do Esta
do de Direito, já que se completariam com a subver
são da lei e da ordem por meios violentos. 

O Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso não pode continuar a assistir passivamente 
às seguidas demonstrações de violência e às fla
grantes transgressões da lei praticadas pelos sem
terra, que se apresentam, a seguir, como v~imas de 
uma sociedade injusta e a quem, portanto, assiste 
razão em qualquer desatino que provoquem Em Bu-

riticupu a situação não era dramática. No Município 
de Santa Luzia, onde está aquela localidade, 25 fa
zendas estão em processo de desapropriaç§.o, que, 
completado, oferecerá mais terra do que os agricul
tores sem-terra da região poderão trabalhar. 

O Sr. Ney Suassuna - Permite-me V. Ex um 
aparte? 

O SR. JÚUO CAMPOS - Com muita honra, 
Senador. 

O Sr. Ney Suassuna - Senador Júlio Campos, 
o assunto que V. Ex' traz hoje ao plenário é extre
mamente sério. Concordamos em gênero, número e 
grau com V. Ex' quanto à premência, à urgência e à 
necessidade de termos a reforma agrária. Mas con
cordamos também que esse processo deva ser capi
taneado pelo Governo, por vontade política do Go
verno. e não por um movimento que tem outros ob
jetivos. Ainda outro dia, nesta casa, generais expli
cavam e davam os nomes dos que foram ser \)"eina
dos na Nicarágua. Eles não foram treinados na Nica
rágua para fazer reforma agrária, e sim para fazer 
guerrilha, movimento armado e tudo o mais, porque 
é o que esta acontecendo lá, como também em 
Chiapas, no México. Então, é preciso que o Governo 
esteja atento, é preciso que as Forças Armadas es
tejam atentas e monitorem a situação. Não que eles 
sejam os únicos culpados. É que a toda ação corres
ponde uma reação igual e contrária. Do mesmo jeito 
que os trabalhadores sem terra se organizam e se 
armam, também os fazendeiros o farão, e, daqui a 
pouco, nós teremos uma hecatombe, uma guerra ci
vil. É preciso fazer a reforma agrária, mas ela tem 
que ser feita por meios pacíficos, urgentemente, e 
capitaneada pelo Governo, pela vontade política que 
o Governo tem que ter. 

O SR. JÚUO CAMPOS - Senador Ney Suas
suna, agradeço, com muita honra, o aparte de V. 
Ex'. Ainda ontem, quando, como Vice-Presidente do 
Senado, fui ao Aeroporto de Brasma receber o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, que retomava 
da sua viagem ao exterior, um dos assuntos que 
abordei rapidamente, naquele instante, foi o proble
ma da reforma agrária. Em Mato Grosso, a situação 
está ficando explosiva Já está incontrolável. Não há 
Governo estadual, não há polícia estadual que pos· 
sa controlar um atrito, mesmo que breve, com mor
tandade a existir entre os membros do Movimento 
dos Sem-Terra e os fazendeiros. A situação poderá 
tomar-se de calamidade pública. Urge providência 
do Governo. Agora, implantou-se também uma in
dústria de desapropriações fraudulentas e caras. Se 
o Governo quiser comprar terras para a reforma 
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agrária, que as compre em locais bem situados, com O SR. JÚUO CAMPOS - Ouço, com atenção, 
licitação pública, pela metade do preço que o Incra o Senador Romero Jucá. 
paga pelas desapropriações que vêm sendo feitas. O Sr. Romero Jucá - Senador Júlio Campos, o 
A corrupção generalizou-se em vários se tores que assunto que V. Ex" aborda nesta manhã é extrema-
tratam da reforma agrária neste País. E eu eSPero mente importante e pertinente, e sobretudo já muito 
que o Ministro Jungmann, que é um homem de bem, discutido nesta Casa, porque entendo que há uma 
um homem sério, qúe conheço desde que ocupava decisão política do Congresso Nacional, ou pelo me-

nos do Senado Federal, de buscar uma efetiva refor-
outros cargos na estrutura do Governo Federal, pos- ma agrária, dentro dos padrões de seriedade, de ho-
sa imediatamente dar um basta à indústria de desa- nestidade e de agilidade que a população brasileira 
propriação que tomou conta deste País. Trata-se de quer. Eu gostaria de fazer referência a alguns as-
uma ipdústria corrupta, que usa terras sem condiçõ- pectos do discurso de V. Ex•. O primeiro deles é que 
es mínimas para acomodar as pessoas que delas se há uma decisão política, pelo menos explicitada 
precisam, porque são terras de baixa fertilidade, si- pela classe política brasileira e também paio próprio 
tuadas. muito longe dos centros de consumo, em re- Presidente da República, não há ainda instrumentos 
giões com vários tipo de doenças, como a malária e operacionais que façam com que essa reforma agrá-
outras mais, . e pagas com TOAs caríssimos, que ria saia do papel e, na prática, funcione, a estimular 
agora estão sendo utilizados na privatização. a paz no campo, e não, inversamente, o conftito, So-

. Há a indústria do Procera também Neste final de bre isso, -eu gostaria de .dizer que é de fundamental 
seman, a,. visitá 0 Município de .Guarantã, originário de importància que exista um instrumento operacional, 

que precisa ser totalmente reformulado- no caso, 
pt:Ojeto fundiário . desenvolvido na gestão do saudoso hoje, 0 Incra. E v. Ex" tem razão quando fala do Pro-
ex-Ministro Danilo Venturin~ que implantou vários pro- cera. Esta semana fui ao 1 ncra com uma comissão 
gramas de colonização do Incra na gestão do Dr. Pau- de agricuttores de Roraima, assentados, denunciar 
lo. Yokota. Guaran1ã foi um desses projetos e hoje é exatamente a manipulação pol~ica e financeira que 
uma cidade de mais de 50 mil hab~tes, no extremo está havendo dos recursos do Procera. Está rece-
norte de Mato Grosso, próximo à divisa com o Pará, na bando financiamento do Procera quem não precisa, 
Bt=l-163. Lá eu recebi uma carta de um agricuttor d~ está recebendo financiamento do Procera quem é 
zendo que o preço da vaca comprada pelo Incra e ~ aliado político do Prefeito ou do Superintendente do 
nanciada para ele é de R$400,00, quando no mercado Incra em Roraima. Não está recebendo financiamen-
mato-grossense ela custa de R$135,00 a R$150,00. É to do Procera o assentado, que está abandonado 
uma barbaridade! Tem que haver uma devassa no que nos lotes. Essa é uma questão que tem que ser re-
foi feito com 0 dinheiro do Procera. vista com a máxima urgência. OUtra questão grave a 

que V. Ex" se refere é exatamente a das desapro-
Por isso, não há dinheiro para a reforma agrá- priações, porque estamos vendo em nosso Estado, 

ria. Bilhões são gastos e a reforma agrária, que é e em todo 0 Brasil, áreas serem desapropriadas a 
importante para o País, não é feita. preços altíssimos. Depois, para receberem os as-

O Sr. Ney Suassuna- Perdão, Ex", mas o que sentados, estradas, escolas e postos de saúde têm 
V. Ex" está declarando é muito sério. Eu não entendi que ser construídas. Para tanto, gasta-se uma fortu-
bem. A vaca custava R$400,00? na, e normalmente essas obras também são super-

O SR. JÚUO CAMPOS_ A Superintendência do !aturadas. Não há uma polmca de manutenção do 
trabalho no campo, e o que é que acontece? Tudo 

Incra de Mato Grosso recebeu alguns milhões de reais isso é perdido, porque 0 homem vem para a periferia 
para usar no Procera, que é o programa de assenta- das cidades e os assentamentos do Incra são vendi-
mento da reforma agrária. Esse programa comprava, dos a grandes fazendeiros, que os transformam em 
no mercado, e entregava a cada assentado uma vaca fazendas.de gado. Pelo menos isso está ocorrendo 
e um pouco de material, com o preço superfaturado. em Roraima. Não adianta explicitar essa política 
Se o dinheiro fosse dado ao agricuttor, ao colono, ele agrícola, essa política de reforma agrária somente 
compraria três vacas pelo preço de uma. no âmbito político. Ela tem também que ser discutida 

Por isso não há dinheiro para a reforma agrá- no âmbito operacional, para que o modelo seja re-
ria neste País. A desapropriação de terra, que po- discutido e seja compatível com a realidade brasilei-
deria custar R$200,00 0 hectare, custa R$500,00 a ra. E V. Ex" coloca muito bem isso. Para concluir, 

apenas quero fazer referência a uma outra ques1ão 
R$1.000,00. Há alguém por trás dessa indústria de que considero da maior importância, o aparato jurídi-
corrupção e desapropriação. co para se resolver a questão das pendências da 

O Sr. Romero Jucá - Permite-me V. Ex" um terra. Apresentei uma emenda constitucional que 
aparte? trata da implantação da justiça agrária. Outros paí-
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ses, menores que o Brasil, têm justiça agrária e es
tamos vendo crescer o conflito no campo, estamos 
vendo pessoas perderem a vida exatamente por 
causa da demora no julgamento desses conflitos. V. 
Ex" se referiu a Mato Grosso, mas agora temos inva· 
sões no Paraná e em quase todo o Brasil, e a Justi
ça ou julga de forma morosa ou de forma, às vezes, 
a incentivar o conflito. Portanto, é importante para o 
Brasil, que deseja fazer uma reforma agrária, um 
aparato jurídico próprio, eficaz, rápido, para julgar 
essas questões e evitar os conflitos. Se não houver 
justiça - e a reforma agrária só será feita com justiça 
·, não haverá reforma agrária, pois ninguém a fará 
no grito. Sabemos que isso não dá certo, não deu 
em outros países e não dará no Brasil. A única for
ma de se fazer reforma agrária consistente é com 
decisão política, com leis, e com a Justiça imple
mentando as decisões do povo brasileiro. Quero pa
rabenizar V. Ex" pelo seu pronunciamento. 

O SR. JÚUO CAMPOS· Muito obrigado a V. 
Ex". Concordo com todo o seu aparte. 

Realmente, o problema é grave, em nível na
cional, com relação à política agrária. 

O Sr. Eduardo SupUcy • V. Ex" me permite 
um aparte? 

O SR. JÚUO CAMPOS • Ouço, com atenção, 
o eminente Senador Eduardo Suplicy. 

o Sr. Eduardo Suplicy - EStou ouvindo o pro
nunciamento de V. Ex", que é um conhecedor do 
problema da terra. Tendo sido Governador de Mato 
Grosso, e na condição de Senador, V. Ex" está sem
pre atento às questões da terra, principalmente da· 
quele Estado, que é caracterizado por propriedades 
bastante extensas. Mato Grosso é um Estado tipica· 
mente voltado para a agricultura e pecuária. Por 
isso, V. Ex" é naturalmente um profundo conhecedor 
do tema que aborda hoje. Creio que é oportuna a 
advertência que V. Ex" faz ao Governo no sentido de 
agilizar a reforma agrária, a fim de caminharmos 
para uma situação de maior eqüidade no que diz 
respeito à distribuição de riqueza e de renda, porque 
isso é extremamente importante. A avaliação que V. 
Ex" faz do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra parece-me não correta. Como V. Ex" pa
rece estar muito atento a esses fatos e aos passos 
do Movimento, provavelmente terá lido, há cerca de 
duas semanas, logo após o episódio da Buríticupu, 
mencionado por V. Ex", artigos que os membros da 
coordenação do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra, dentre os quais o Sr. João Pedro Stedile, 
fizeram questão de publicar no Jornal do Brasil, em 
O Estado de S. Paulo e na Folha de S. Paulo. Decla· 
raram que o Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra propugna a não-violência, propugna que 

não haja ações como aquelas que, infelizmente, 
ocorreram no episódio menciionado por V. Ex". Mas 
essa não é uma diretríz do Movimento, que tem feito 
ocupações simbólicas da terra, aguardando a solu
ção do problema por parte das autoridades de go
vernos, em nível não apenas federal, mas também 
estadual e até municipal. Os trabalhadores sem terra 
têm adotado a tática de serem pacíficos em suas 
ações e têm procurado o diálogo com as autorida
des, para o que, muitas vezes, tem havido demora. 
Mas acredito que pode perfeitamente haver uma agi
lização por parte do Congresso Nacional; podere
mos inclusive colaborar nesse sentido, ainda nesta 
convocação extraordinária, com a apreciação e a vo
tação de projetas que envolvam a celeridade das de
cisões da Justiça. Senador Júlio Campos, quem 
sabe - estou pensando a~o com V. Ex" - podemos 
promover; no segundo semestre, um diálogo direto 
entre os Senadores, como V. Ex" e aqueles que o 
apartearam disseram, e a coordenação do Movimen
to dos sém-Terra? Quem sabe podemos promover 
esse debate em uma das comissões do Senado Fe
deral que trata das questões da agricultura? Um diá· 
logo construtivo, que envolva toda essa temática 
que está sendo mencionada. Aqui fica a sugestêo. 
Tenho certeza de que a coordenação do Movimento 
dos Sem-Terra estaria disposta a participar desse 
debate. Quem sabem poderíamos trazer a esta 
Casa membros da Confederação Nacional da Agri
cultura e do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra para manter conosco um diálogo constru
tivo, inclusive visando à aceleração, por parte do Se
nado, especificamente dos projetos que envolvam a 
questão da terra? No que concerne às distorções 
havidas, à conupção na desapropriação da terra, so
lidarizo-me inteiramente com V. Ex". Não é possível 
admitir-se que, no momento da desapropriação, re
cursos sejam desperdiçados e. sobretudo, que enri
queçam intermediários, porque isso constitui um 
desvio completo da finaüdade da realização da refor
ma agrária. 

O SR. JÚUO CAMPOS - Muito obrigado, Se
nador EdÜardo Suplicy. Com muita honra, incorporo 
o seu aparte ao meu pronunciamento. 

Aceito a sugestão de V. Ex", no sentido de pa
trocinarmos um fórum de debates entre o Senado 
Federal e as partes interessadas na política agrária 
do Pafs, ou seja, entre a Confederação Nacional da 
Agricu~ra e o Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra. Vou sugerir que o próprio Senado Fede
ral, neste segundo semestre, repense a política 
agrária do Pafs. 
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O Sr. Eduardo Supllcy Gostaria de colabo
rar com V. Ex" na escolha das entidades que partici
parão do debate e poderemos assinar juntos o re
querimento nesse sentido. 

O SR. JÚUO CAMPOS- Com muita honra 
Concluirei o meu pronunciamento, já que a Mesa 

me advertiu sobre o tempo, embora o meu pronuncia
mento seja bastante denso e eu deixe para falar justa
mente . às sextas-feiras, porque, como membro da 
Mesa,' nos cflllS normais não tenho oportunidade de 
usar da palavra, uma vez que presido a Casa. 

A fazenda onde. se deu o confronto armado já 
havia sido ocupada e .desocupada. Foi reocupada 
porque lideres mais agressivos do Movimento dos 
Sem-Terra queriam ação. E. ação tiveram, matando 
três empregados da fazenda e enterrando um de . 
seus próprios camaradas. 

.. Em Rosário Oeste, Mato Grosso, mortos e as
sassinos são .sem, terra Nada disso surpreende. Ao 
contrário, eausã estranheza que não haja mais mor-. 
tese outras tragédias a lamentar. Em verdade •. Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o Governo se deixou in
timidar pelas repercussões·dos conflitos no campo e 
passou a desapropriar glebas invadidas, o que per
mitiu aos sem-terra entender a nova política como 
um incentivo às invasões a título de apressar a refor
ma agrária ,... o que é lamentável, já que poderfarnos 
fazer a reforma agrária sem esse tipo de pressão. A 
partir de então, os sem-terra passaram a escolher 
quem deve ou não receber o seu pedaço de chão, 
gozar de financiamentos e utilizar assistência técni
ca e equipamentos .. 

Diante desse cenário, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, pouco adianta o Presidente da República 
mandar seus auxiliares ao local do crime para apu
rar responsabilidades. Também não adianta uma co
missão de Senadores visitar, depois do crime ocorri
do, aqueles locais. A violência no campo somente 
vai reduzir-se se o Governo tratar os sem-terra como 
vítimas das injustiças sociais, mas sem lhes dar imu
nidade para a prática da violência. A violência come
ça com a invasão. Qualquer ocupação de proprieda· 
de alheia é violenta por definição. Ninguém pode fe
char os olhos a essa realidade. 

O Governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso aparentemente ainda não percebeu que é 
ele o verdadeiro alvo pretendido pela estratégia do 
Movimento dos Sem-Terra. Por mais dinheiro que se 
aloque à desapropriação de terras, por mais colonos 
que se assentem, por mais assistência técnica que 
se proporcione, nada será suficiente para conter as 
invasões e a violência no campo. A reforma agrária 

é apenas um subproduto. O Movimento dos Sem
Terra pretende levar a insegurança ao maior número 
de lugares e de pessoas. Seu objetlvo não é corrigir 
injustiças sociais; é ressaltá-las e agravá-las, para 
fazer do moderno Brasil capitalista refém de uns 
poucos que ainda sonham com a revolução violenta 
no campo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, alguns argumen
tos que trouxe para debate de V. Ex"s estão contidos 
no editorial do jomal O Estado de S. Paulo na sua 
edição do último dia 16 de junho. O editorial veio no 
momento certo. A questão da distribuiçãq ,ja terra no 
Brasil é séria e precisa ser resoMda em prazo curto. 
Não tenho qualquer dúvida de que é necessário redis
tribuir a propriedade, colocar mais gente no campo e 
garantir a esses trabalhadores condições mfnimas 
para produzir, gerar seu su~nto, vender o excedente, 
enfim, te~ uma vida mais condigna, 9reio que essa é a 
polftica adequada e correta . 

Os generais norte-americanos trataram de fa
zer a reforma agrária no Japão no final da Segunda 
Guerrá Mundial, logo após a rendição nipônica. Re
distribuição de terras não é uma politica contrária ao 
capitalismo. Ao contrário. O .exemplo clássico é o 
dos generais norte-americanos, que forçaram a re
distribuição da propriedade em um Japão devastado 
pelas bombas atómicas. Mas essa diretriz não tem 
qualquer semelhança com o incentivo à violência, 
que é obra da barbárie. Distribuir terras, sim; incenti
var ocupações violentas, não. 

Essa é uma linha de ação muito clara, que 
deve levar o Governo do Presidente Fernando Hen
rique cardoso a repensar todo o programa de refor
ma agrária. E o Senado pode ajudar nesse sentido. 
O Governo dispõe do Estatuto da Terra, elaborado 
na gestão do saudoso Presidente Castello Branco, 
um .bom roteiro para reiniciar o seu trabalho. O pro
blema, tal como está colocado hoje, é inverso, por
que jamais haverá dinheiro suficiente para pacificar 
um segmento da sociedade que está fazendo da vio
lência a característica de sua ação cotidiana. A vio
lência é a marca dos sem-terra. Eles não querem a 
propriedaêle; querem o conflito. 

No Brasil, já passamos por uma fase de radica
lização na questão fundiária. Governos do inicio da 
década de 60 alardeavam que as reformas básicas 
e estruturais da sociedade deveriam ser realizadas 
mesmo contra a vontade do Congresso Nacional. 
Naquela época, os conflitos se multiplicaram por 
todo o interior do Brasil. T rabaihadores e fazendei
ros se armaram. Ocorreram mortes e um profundo 
desvio na rota da democracia deste País em 1964. 
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Tirar o Brasil do trilho da nonnalidade foi obra de 
poucos, produzida em poucos anos. Retomá-lo ao 
ambiente de paz e convivência pacffica dos antagó
nicos no mesmo espaço pol ~ice constituiu obra de 
mais de uma década, conduzida por excepcionais 
artesãos da arte de negociar. 

Ninguém quer retroceder. Todos almejamos 
um fúturo tranqüilo, justo e 'equânime. É fundamen
tal, no entanto, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senado
res, que o Governo atribua· à reforma agrária a ur
gência e· a seriedade que o assunto exige. Mas tam- · 
bém é fundamental qúe:a: redistnbuição da proprie
dade não possua intertoi:ufores exclusivos, nem seja 
sinõnimo de violência no campo. · 

Muito obriQado; · · · 

Durante. o' çlispursq do Sr. Júlio eam: . 
pos, o Sr. Ney Suassuna,. Suplente de Sec .. 
cretário, iieixà a ·cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Joel de Hollàrida. ·: . · .. , 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda)- Con· · 
cedo a palavra ao nobre Senador· Carlos Wilson •. s, : 
Ex' dispõe de 20 minutos •. 

O SR. CARLOS. WILSON (PSDB-PE. Pronun-· 
cia o.seguinte discurso.· Sem revisão do orador.)·-. 
Sr.· Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, neste mo-· 
mente, desejo manifestar a minha. satisfação pelo 
trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Tribunal. 
de Contas da União, .visando ao intercâmbio de ex
periências entre as entidades superiores de fiseali- . 
zação dos países constituintes do Mercado do Cone 
Sul - Mercosul. É um trabalho que concretiza o pro
cesso de estreitamento das relações institucionais 
entre essas entidades e prepara para a convivência 
dos mercados e dos respectivos povos desses paí
ses vizinhos. 

Em 12 de dezembro 1991, o TCU aprovou a 
Resolução n• 257, por meio da qual criou Comissão 
Permanente na Corte de Contas para acompanhar a 
implantação e a operacionalização do Mercosul, o 
que demonstra que a sensibilidade e a preocupação 
do TCU vêm de longa data. A iniciativa ergue-se 
como atributo dos que têl)'l visão de futuro e sinceri
dade de propósitos de bem servir à Nação. 

A criação da Comissão Permanente vem propi
ciando, desde então, contatos seguidos com personali
dades dos Tribunais de Contas da Argentina, do Para
guai e do Uruguai, o que é ur:na clara demonstração da 
relevância dada ao processo' de integração. 

As atividades não se restringem apenas às vi
sitas de praxe, mas envolvem também ações no 
campo da cooperação para o aperfeiçoamento dos 
corpos técnicos de cada instituição. Sinal alvissarei-

ro da seriedade com ·que são vistos os horizontes fu
turos quando, superado o perfodo de consolidação 
em curso e adotados todos os elementos para uma 
união aduaneira completa, o que deverá ocorrer, 
sem dúvida, no ano de 2.006, estarão· extintas as úl
timas exceçõàs à Tarifá Externa Comum- TEC. 

· Não resta dúvida, Sr. Presidente, que tais ini
ciativas :.: troea ·de· iniormaçõeis e de experiências no 
campo do treinimiento para exercer a função fiscali
zadora - contribuirão para sol_idificar as relações en
tre os países que ·integram o Mercosul. Digo mais: 
esses esforços deverão ser ape,nas passos iniciais. 
o processo de integração . deverá caminhar para 
aprofundamentos maiores até atingir o· estágio de 
coffipreénder a admínistràção de recursos próprios e 
a const~ição de orgãos de' caráter comunitário: 

Entendo que a caminhada para a integração 
constitui uma perspectiva irresistível para a recípro
ca deseobêrtâ dos'pôvós,·eaminh<)éisericial pára a' 
superação das ri\ÍaH.dadeS:·'parà'o progresSo comum. 
da ecànómia; ilà derOOCià.cia e dá p·az. · · 

Congratulo-me i:Pm ,q _Tribunal de Co~s da 
Uni.ã.o: ê pcin .o. MiriiS!ériô das Relações Exteriores. do 
Brasil, por intermédiÓ do Mir:iistro'MàréÓs Vinícios Vi
laça e do Ministro luiz Felipe Lampréia, pelos impor
tanies .e.mpreendiJ11entos que vêm realizaJ)do para 
responder às ·exigências oc! pre~nie, ·em prepara
ção para a eomun,id;j.de .e a sol.idariedade do ama
nti_ã,_pa;rjl. ó Bra5il e para toda a América Latinq., 

· O Sr. Roir;ero Jtd- Permite:V.'Ex" um aparte? 
O O • O O O O O O • 'O O O T ' 

. O. SR. CARLOS WILSON • Com muito prazer. 
O Sr. Romero Jucá - Aproveito a oportunidade 

do discurso de V. Ex" para. congratular-me com o Mi
nistro Felipe. Lampreia, grande artffice da construção 
da integraçãc latino-americana, que tem prestado 
colaboração fundamental na agilização do processo 
de integração da Venezuela ao Mercosul, fato de 
fundamental importância para a Amazônia Ociden
tal. Registro também - V. Ex" faz menção de forma 
muito justa - o esforço e o trabalho do nobre Presi
dente do Tribunal de Contas da União, Dr. Marcos 
Vilaça, que procurou levar a orientação desse Tribu-. 
na! a todos os rincões do Brasil, inclusive ao nosso 
Estado de Roraima. O Tribunal instalou um escritório 
para dar melhores condições à Administração Públi
ca naquele Estado, que se implantou recentemente. 
O Ministro Marcos Vilaça tem procurado abrir barrei
ras, tem procurado ampliar a atuação do TCU. E é 
importante registrar que isso se dá não só em rela
ção ao Mert;osul, mas também no que se refere aos 
países de língua portuguesa. Parabenizo V. Ex" pela 
lembrança desse trabalho realizado tanto pelo Em-
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baixador Lampréia quanto pelo Ministro Marcos Vila
ça Registro também a minha admiração pelo esfor
ço desses dois brasileiros em prol do nosso desen
volvimento. 

O SR. CARLOS WILSON -Agradeço a V. Ex" 
pelo aparte, que completa o nosso pronunciamento. 
V. Ex" mostrou, com clareza, a atuação eficaz do 
Tribunal de Contas da União e também do Ministério 
de Relações Exteriores através da figura do Ministro 
Luiz Filipe Lampréia. 

S<. Presidente, com essas palavras, conclua o 
meu discurso. · · · · · · 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollandà) ;_Com 
a palavra o eminente Senador Eduardo Suplicy.. . . 

. O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP •. Pronun
ciá o seguinte discurso. Sem revisão .do or.:tiloi.i :..: · 
Sr. Presidente, Senador joel de Hollanda, referindo
me à manifestação do Senador Júlio Campos, consi
dero. da maior relevância que efetivamenje, tenha, .. 
mos a iniciativa~ nci Senado Federal,. de promov.er · 
um debate n~ qual se possa contá r com. tOdas: as 
partes interessadas na questão da terra. . · · 

. : Assim, estando .o Senador Júlio Campos de 
acordo :... como certam!mte também :autrqs SenadO. 
res considerarão extremamente relevante -. eu. gos
taria de anunciar que, para a próxima semana; esta
rei preparando, em diálogo com S .. Ex" e outros, um 
requerimento pelo qual serão convidados 9s. repre
sentantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais· 
Sem-Terra, da Contag- Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura; os dirigentes da CNA, 
a presidência da Sociedade Rural Brasileira, enfim, 
diversas entidades, para virem debater no Senado. 
Acredito que a comissão para tratar desses assun
tos relacionados à agricultura, à questão da terra, .à 
questão económica, seja a Comissão de Assuntos . 
Económicos; quem sabe, poderão comparecer a 
mais de uma comissão. 

Poderíamos também, nesse debate, ter a pre
sença do Ministro da Reforma Agrária, Raul J•Jng
mann, também Presidente do Incra, e talvez a pre
sença do Ministro da Agricultura, Senador Arlindo 
Porto, podendo ser feitas outras sugestões, para 
que, brevemente, em agosto, venhamos a discutir 
no Senado Federal a questão da distribuição da ter
ra, de como promovermos maior eqüidade no que 
diz respeito à distribuição da riqueza, do património 
da terra, bem como da distribuição da renda, que re
sulla da propriedade da terra em nosso País. 

Sr. Presidente, também gostaria de tratar de 
um outro assunto. Quero registrar a preocupação de 
todos com respeito a mais uma operação de salva
mento de instituição financeira. 

Ontem, lemos da tribuna o requerimento de 
convite aos Presidentes do Banco Central e da Cai
xa Económica Federal para esclarecerem as opera
ções que estão sendo anunciaçlas com respeito ao 
Bamerindus. 

O jornal O Estado de S. Paulo informa hoje 
que o Senador José Eduardo Andrade Vieira conver
sou com Uderes dos Partidos. governistas no Sena
do para pedir apoio .à proposta que está fazendo ao: 
Governo de venda da C<!rtei.ra imobiliária de seu 
banco para a Caixa Económica Federal. 

PreCisamos conhecer em detalhe essas. opera
ções, solicitando das autoridades monetárias os es-. 
clarecimentos com respe~o a que medidas estão (ou 
não) sendo obedecidos os· artigos, por exemplo, da 
Lei n• 4.595, de 1964, que explic~a. no art. 34, que 
"é vedado às instituições financeiras conceder.em
préstimos ou adiantamentos a seus diretores e 
membros dos conselhos oonsultivos ou administrati
vos, fiscais e semelhantes, bem como aos respecti
vos. cônjuges,. aos parentes.-até segundo grau das 
pessoas a que se relere ·o inciso anterior, às pes
soas físicas ou jurídicas que participem de seu capi
tal com mais .de 10%, salva autorização específica 
do Banco Central da República do Brasil, em cada 
caso; quando se tratar de operações lastreadas por 
eleitos comerciais resuttantes de transações de 
compra e venda ou penhor de mercadorias, em limi
tes· que forem fixados pelo Conselho Monetário Na
cional, em caráter geral; às pesscas jurídicas de cujo 
capital participem com mais de 10%, às pessoas jurídi
cas de cujo capital participem com mais de 1 O% quais
quer dos diretores ou administradores da própria insti
tuição financeira, bem como seus cônjuges e respecti
vos parentes até o segundo grau. • 

Diz o § 1° que 'a inlração ao disposto no inciso 
I desse artigo constitui crime e sujeitará os respon
·sáveis pela transgressão a pena de reclusão de um 
a quatro anos, aplicando-se, no que couber, o Códi
go Penal e o Código de Processo Penal. • 

Seria importante termos um esclarecimento a 
reSpeito. Quero aqui afirmar que não tenho o propó
sito de prejudicar qualquer instituição financeira, 
muito menos o Bamerindus, que é uma instituição 
importante, sobretudo para o Estado do Paraná, 
bem como para os demais Estados do Sul e para o 
todo o território brasileiro. 

No entanto, é importante que estejamos aten
tos à maneira de procurar salvaguardar a própria 
instituição e toda a comunidade de depositantes e 
investidores relacionada ao Bamerindus. 

Muito obrigado. 
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O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela Uderança do PFL 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Nos 
termos do art. 14, inciso 11, letra a, do Regimento ln
temo, tem V. Ex" a palavra, por 5 minutos. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Como Lfder. 
Sem revisão do· orador.) - Sr. Presidente, Sr's. e 
Srs. Senadores, pedi a palavra pela Uderança do 
PFL apenas para fazer o registro de algo que me 
preocupa, motivado por notícia do jornal O Globo, 
de ontem. 

Como todos sabem, a reforma da Previdência 
está vindo para esta casa. Ontem, fui surpreendido 
por uma nota do referido· jornal, que me preocupou 
não somente pelo que diz, mas pelo que pode estar 
portrás'dela Leio: 

'Conta alta . . 
A Petrobrás vai pagar, todo mês, à Pe-

' tros, R$27 milhões a mais do que já repassa 
·normalmente. Com isso, . a empresa estará 
cobrindo o rombo atuarial provocado pelos 
empregados da empresa que nunca contri
buíram para o fundo. A conta continuará 
sendo paga por 25 anos.' 

' Sr. Presidente, a Petrobrás vai pagar mais 
R$27 milhões, por mês, à Petros, por conta da falia 
de contribuição de funcionários, que nunca contri!Juí-
ram para o fundo. · 

Em primeiro lugar, essa questão preocupa-me 
e está motivando um requerimento me!!. pedindo in
formações à Petrobrás sobre essa despesa. 

E um montante extremamente alto. Para V •. Ex" 
ter idéia, R$27 milhões bastariam para concluir a 
BR-17 4, que ligaria toda a Amazônia Ocidental ao 
Norte da América do Sul, à Venezuela. Portento, 
R$27 milhões por mês é um valor muito expressivo. 

Em segundo lugar, preocupa-nos que, enquan
to não aprovado o novo regime da Previdência, esta
tais e empresas do Governo estejam formalizando 
acordos que possam gerar direitos adquiridos para 
burfar a reforma da Previdência, que está sendo feita 

Preocupa-nos essa ação da Petrobrás com a Pe
tros porque isso pode estar sendo fefto também por 
outras estatais e por outros fundos de pensão, no sen
tido de, quando se aprovar a mudança di Previdência, 
já existam direttos adquiridos de lato, não havendo 
mais retomo, e o prejuízo estará lançado. 

Pretendo, na reforma da Previdência, levar à 
discussão uma emenda que coloque a revisão do úl
timo ano de todos os acordos feitos nessa questão 
de estatais. É inadmissível que, ao apagar das lu-

zes, estejam as estatais fechando acordos que pos
sam gerar privilégios e possam ser danosos ao Faís. 

Vou apresentar, na segunda-feira, um requeri
mento pedindo informações à Petrobrás. Mas quero 
deixar um alerte à Casa, para que não tenhamos o 
esforço de fazer uma reforma da Previdência penali
zando os funcionários públicos mais pobres e não 
tenhamos a condição.de rever acordos como esse, 
que, na verdade, estão beneficiando as classes de 
funcionários públicos de estatais mais privilegiadas • 

. Sr. Presidente, era o alerta que gostaria de fa
zer à Casa. 

Durante o discu!SÓ do Sr:. Romero 
JuCá., o Sr. Joel de Hollanda, deixa a cadeira 
da presidência; que é ocupada pelo Sr. Júlio 
Campos, :z• Vice-Presidente. · · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nob.re Senador José Fogaça S. Ex" 
·dispõe de 20 minutos. · · · 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia 
o. seguínte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s •. e Srs._ Senadores,' creio que o Se
nàcio, de· alguma forma, justificou -esta convocação 
extraordinária cilm as votações realizadas nesta se
mana: a aprovação do Código de Trãnstto; a aprova
ção do Estatuto das Microempresas; a aprovação do 
novo sistema de telefonia celular, com participação 
de capital privado; o· estudo que estamos empreen
dendo-em-tomo de uma ·nova lei complementar para 
o sistema financeiro, com o- grupo de trabalho que 
está ·elaborando uma proposta nesse sentido. É pre
ciso reconhecer, portanto, que tivemos, neste perío
do, um saudável e profícuo labor-legislativo. 

No entanto,- Sr. Presidente, é preciso fazer al
gumas reflexões. Nem tudo que se aprova encerra
se ·no momento em que nós enviamos a proposta à 
Câmara ou ao Presidente da República, para san
ção; há conseqüências. Há fatos, situações novas 
que se criam e, portanto, é preciso também avaliar 
as resultantes dessas decisões que tomamos. Por 
exemplo: a Comissão de Assuntos Económicos 
aprovou G Estatuto das Microempresas. Isso signifi
ca que todas as empresas que têm um faturamento 
da ordem de R$204 mil por ano são consideradas 
micro, e aquelas que têm um faturamento em tomo 
de R$500 mil por ano são consideradas empresas 
de pequeno porte. 

O projeto tem uma intenção absolutamente sé
ria e um conteúdo importante. Ele quer privilegiares
sas pequenas e microempresas com a isenção tribu
tária, com o não pagamento de impostos para liberá
las dos custos burocráticos, dos custos tributários, a 
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que começarão a render compensação tributária, 
mais ou menos equivalerrtes, para a União, para os 
Governos Estaduais e para os Municípios -, é muito 
importarrte que saibamos refletir sobre o seguinte: 
quem é generoso, como nós somos aqui no Senado; 
quem concede isenção de impostos, como nós con
cedemos; quem aprova com tanta liberalidade medi
das dessa natureza, também tem que ter consciên
cia de que não pode, de um lado, esvaziar os cofres 
públicos pelo não pagamento de impostos e, de ou
tro lado, sobrecarregá-los com aumento ilimitado de 
custos e despesas. 

fim de atrair pequenos empreendedores para os pe
quenos negócios, estimular a economia, gerar em
pregos e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos 
brasileiros. 

Portanto, o projeto é extremamente importante, 
benéfico, generoso e, sobretudo, fundamental no 
momento em que o País vive uma· grave recessão, 
que está se desfazendo aos poucos, à medida ·em 
que caem também as taxas de juros, mas não é um 
projeto sem conseqüênciBs. Assim, cabe uma refle
xão sobre ele. Imaginar que se pode aprovar um 
projeto e deixar o resto do mundo andar ao próprio 
talante, ao seu bel-prazer, aí, sim, estaremos diante 
de uma atitude da mais absoluta irresponsabilidade. 

O projeto do EstaMo das Microempresas, em
presas de pequeno porte, visa suprimir débitos des
sas empresas em relação ao IOF - Imposto sobre 
Operações Financeiras-, ao ICMS, qu~ ~- 9 impqsto 
pago aos Estados e Municípios; através dos fu'ndo's 
de participação; re9uzir a '!lfql!ota_para o· IPf .:.·1m. 
posto de PrOdutos industrializados, iséntã-las do pa
gamento do Cofins e do Imposto de Importação. Só 
pagarão estes impostos - IOF, PIS, Cofiils'. é contrl· 
buição sobre lucros- no excesso de faturamentó, ou 
seja, para as micro o que exceder ·a quantia de 
R$204 mil, e para a empresas de pequeno. porte, 
R$504 mil. 

Isso significará para a Receita Federal uma 
perda de arrecadação da ordem de R$4,5 bilhões. A 
Contribuição Provisória .sobre Movimentação Finan
ceira - que aprovamos no Senado .e está. sendo 
aprovada na Câmara dos Deputados - representará 
um recolhimento da ordem de US$4,8 bilhões ou um 
pouco mais do que isso - as cifras ainda são impon
deráveis - mas, seguramente, não ultrapassará a 
R$5,5 bilhões ao longo do ano. Portanto, se consi
derarmos esse aspecto, veremos que, aqui, já houve 
uma compensação. Aquilo que o Congresso estaria 
tirando das empresas, através da CPMF, na ordem 
de R$5,5 bilhões, está dando com a outra mão, por 
volta de R$4,5 bilhões, através da isenção tributária das 
empresas de pequeno porte e das microempresas. 

Evidentemente, isso não é algo tão simples, 
tão primário, e não se trata de uma confrontação tão 
evidente como aquela que fiz neste momento. Trata
se, na verdade, de um estímulo, de um fator de ex
pansão, de uma abertura de novas frentes de cresci
mento da economia, que vão, em cascata, gerar ou
tras oportunidades e novos impostos. Mas, como 
isso tem uma velocidade muito lenta, ou seja, como 
os resultados tributários acontecerão apenas a longo 
prazo - calcula-se que, por volta de 5 a 6 anos, é 

O que quero dizer, Sr. Presidente, é mutto sim
ples. Creio ser mutto importarrte estimular a pequena 
empresa e a microempresa, concedendo-lhes isen
ção tributária. Aliás, isso está previsto na· Constitui
ção. Mas, ao mesmo tempo, tenho que cuidar de ga
rantir a ampliação da arrecadação por outro lado. 
Por exemplo; aceitando· a privatização de empresas, 

·acenando outras fontes de. arrecadação dos cofres 
públicos, aceitando· a 'reduçãó ·de · despesas em 
áreas onde há inchaço; onde· há demasia, onde há 
excesso. 

O que não posso aéeitiír, Sr: Presidente, é que 
aquelas mesmas pessoas' que abrem os cofres pú
blicos para a_ isenção tributária •. no dia seguinte és
tão também exigindo do Governo mais subsídio, 
mais generosidade, perdão e esquecimento de dívi
dáS por parte de devedores· privados. Então, não 

. PossO concordar que, em um determinado dia, se 
exija aqui que_~ Governo assuma e pague custos re
lativos a taxa· de juros de certos devedores do Banco 
do Brasil e que o orçamento vá cobrir e compensar 
essas perdas; Portanto, isso é perda do Erário, per
da. dos cofres públicos. E essas mesmas pessoas 
que, de um lado, estão pedindo recursos do Gover
no em benefício privado são aquelas que também, 
de outro lado, generosamente trabalham por arreca
dar menos, dando isenção tributária. Aí é que não 
dá, Sr. Presidente! Aí é que não dá! Porque, se ve
mos de um lado uma enorme generosidade que consi
dero correta, adequada e necessária no sentido de es
timular as ·pequenas empresas e conceder-lhes R$4,5 
bilhões por anci, ao mesmo tempo, tenho que ter uma 
outra face, uma outra frente de luta, no sentido de fa
zer com que quem deve à União tenha que pagar, 
quem deve ao Banco do Brasil tenha que pagar. 

O Sr. Edison Lobão - Permtte-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Em seguida, Sena
dor Edison Lobão. Ao mesmo tempo, por que atra
sar, fazer obstrução, impedir, evitar reformas estrutu-
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rais importantes que vão aumentar a arrecadação, 
que vão melhorar os cofres públicos, como a refor
ma da Previdência, como a reforma administrativa, 
como a reforma tributária? São essas coisas que 
não consigo associar de forma racional. Não consigo 
equilibradarnente estabelecer coerência, bom senso, 
racionalidade entre conceder isenção tributária em 
um dia e no outro dia impedir as reformas estruturais 
que o Governo deseja implantar no País. No outro 
dia, vii' pedir subsídios para grandes devedores dos 
cofres públicos. Isso não consigo entender, Sr. Pre
sidente! 

É muito importante que as pequenas e médias 
empresas, principalmente as pequenas - as micro
empresas geram empregos, oportunidades -, consi
gam criar espaços e frentes de expansão da econo
mia. Por quê? Porque a máquina pública está incha
da. As privatizações são necessárias, embora elas 
signifiquem, em muitos . ~os. perda .de postos de 
trabalho nas empresas estatais, porque eram impro
dutivos, muitas vezes até desnecessários, pagos 
tão-somente pelos usuários; mas desnecessários. 

Nisso há coerência. Se, de um lado, estamos . 
fazendo um programa de grande reforma do Estado 
brasileiro, aceitando esse programa, lutando por ele, 
buscando dar-lhe conseqüência, aí é absolutamente 
correto conceder isenção às empresas. Por quê? 
Porque as pequenas e médias empresas vão aco
lher mais trabalhadores, na medida em que se ex
pandirem, que se duplicarem, que se ampliarem, 
abrindo oportunidades. Um funcionário que saia de 
uma empresa estatal, de repente se,.tran~forpla num 
micro ou num empresário de pequeno porte de gran
de sucesso e, quem sabe, em pouco tempo, médio 
ou grande. 

Isso é produzir, é formar riqueza. Isso é coe
rente. O que não entendo, Sr. Presidente, é que 
aquelas mesmas pessoas que votam pela generosi
dade tributária, pela isenção, por um rombo de 
US$4,5 bilhões, no dia seguinte, estão lutando con· 
tra as reformas, pela manutenção do incnaço, do 
atraso, da ineficiência da máquina pública. Isso não 
dá para entender! Estão lutando pela continuação 
dos generosos subsídios, dos favores, do perdão 
aos grandes devedores! 

Sr. Presidente, neste momento, é importante 
refletir sobre essas .coisas. 

Como eu disse, o Senado trabalhou competen
temente, proficuamente, produtivamente. Fomos to
dos nós diligentes, operativos, conduzidos pelo nos
so eminente Presidente da República, pelo nosso· · 
Presidente do Senado, José Sarney, que presidiu 

este País num momento de grande transformação 
democrática. Mas não posso deixar também, até 
como uma necessidade ética, de tentar analisar re
flexiva, criteriosa e ponderadamente que há resulta
dos, que há conseqüências, que as coisas não são 
estanques, não são bólidos jogados no ar. Não! Há 
um entrelaçamento, há uma interatividade, há uma 
interconectiVidade de interesses, de conseqüências, 

· de decorrências entre os fatos econômicos. E pen
sar que quem faz uma coisa num dia e faz outra no 
outro dia e não respeita qualquer coerência entre o 
dia de hoje e o de ontem, aí, sim, nós, homens públi
cos, Senadores, Deputados, representantes do 
povo, não só estamos sendo maus representantes, 
mas, sobretudo, estamos agindo no sentido contrá
rio ao interesse público, no meu entendimento. 

Sr. Presidente, se ainda disponho de tempo, 
gostaria de conceder um aparte a quem primeiro o 
solicitou, Senador Edison Lobão, e, sem dúvida, ao 
Senador Romero Jucá, em seguida. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex' 
dispõe de 4 minutos, e a Mesa prorroga por mais 2, 
totalizando 6 minutos. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Obrigado, Sr. Presi
dente. 

Ouço, com muita honra, o Senador Edison Lo
bão. 

O Sr. Edison Lobão - Senador José Fogaça, 
não posso deixar de concordar integralmente com 
as observações e as preocupações de V. Ex". Em 
verdade, temos esse mau hábito de conceder com 
uma das mãos e até' retirar com a outra. Não pode
mos estar a todo instante concedendo vantagens e 
liberação de tributos e mais o que seja sem a contra
partida, porque, de outro modo, os cofres do poder 
público federal, já vazios hoje, ficarão mais vazios 
ainda. Mas, no que diz respeito à pequena e à mi
croempresa, em verdade, este cálculo de pouco 
mais de R$4 bilhões de evasão, que geraria a nova 
lei, não está confirmado. Há uns três ou quatro dias, 
tivemos uma reunião com o Ministro da Fazenda e 
alguns Senadores, e S. Ex' com seus auxiliares se 
referiram, de fato, a essa possibilidade, mas ainda 
como uma possibilidade e não como um cálculo que 
tenha sido feito e que possa balizar o comportamen
to da Receita em relação às pequenas e microern
presas. Mas, por outro lado, na medida em que es
sas empresas vão surgindo e vão deixando de pagar 
tributos, temos que admitir que elas estarão gerando 
não apenas empregos, mas um movimento crescen
te na economia. Estão motivando o consumo daquilo 
que foi. produzido e pagou imposto na sua origem, 
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na sua base. Agora; com relação ao problema das 
privatizações, V. Ex" tem toda a razão, também. 
Elas estão marchando lentamente, muito mais por 
culpa da execução da privatização do que por falta 
de autorização do Congresso Nacional. O Governo 
Federal tem sido lento nas privatizações. É preciso 
acelerar um pouco mais o processo. E mais: acho 
que se deve privatizar tudo. Para mim não há limites 
na privatização. Não devemos conservar empresa 
nenhuma deficitária ou não. Devemos caminhar, 
portanto, com coragem, com determinação no pro
cesso de privatização. Quanto à generosidade do 
Congresso, realmente, quem não tein o dever de 
executar uma politica de governar, em geral, se tor
na generoso. Temos que evitar isso. Essa preocupa
ção que V. Ex• transmite ao Plenário do Senado é 
inteiramente procedente. Precisamos parar com esta 
generosidade com os cofres públicos que já estão 
vazios. Hoje, o Governo Federal não· possui· recur-· 
sos para sequer restaurar as rodovias que estão ai 
em péssimas condições. Portanto, cumprimento V. 
Ex" pela advertência séria que faz nesta manhã. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Muitci obrigãdo, nobre· 
Senador Edison Lobão. Vejo nas privátizações· não 
algo que represente, neste momento, um ideal ou 
uma postura ideológica. E também não tenho a posi
ção de V. Ex" no sentido de uma privatização abso
luta. Concedo, estrategicamente, o processo de pri
vatização de algumas empresas, que, a meu ver, é 
uma concessão política, que deve ser feita, justa
mente porque estamos vivendo um momento em 
que é preciso reorganizar, rearrumar a máquina pú
blica. Portanto, empresas que podem ajudar neste 
processo de reforma do Estado, de dinamização 
da economia, de retomada de investimentos, de 
atração de novos capitais, que o Orçamento não 
tem condições de empreender, acho que é do pon
to de vista estratégico, neste momento, inevitável. 
Não o faço com gosto e nem com sabor ideológi
co; faço-o por uma concessão estratégica, por 
uma rigorosa consciência da sua necessidade. 
Não posso aceitar, Senador Edison Lobão - e dis
so nós não discordamos - posição contrária, quer 
dizer, botar o pé na porta da reforma do Estado, 
querer deixá-lo exatamente como está, isto é, ine
ficiente, inoperante, custoso e, de outro lado, ser 
generoso no sentido da isenção tributária. Isso eu 
não aceito. 

Não há qualquer discussão quando se estabe
lece que tipo de postura vou ter em relação a essa 
questão. Posso ter uma postura como a de V. Ex•
eu diria, de plena admissão da privatização-, e a mi-

nha que é uma postura restritiva, porém, absoluta
mente consciente da sua necessidade. 

Aquela outra postura de querer fechar os 
olhos, impedir tudo, opor-se a tudo, votar contra a 
CPII/IF em um dia, e, no outro, votar pela isenção 
dos impostos, desculpe-me, não consigo entender. 

O Sr. Romero Jucá - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Ouço V. Ex" com pra-
zer. 

O Sr. Romero Jucá ..:. Eu gostaria de 'cumpri
mentá-lo pela lucidez de seu discurso, colocando 
mais uma informação e mais uma preocupação ao 
brilhante discurso 'de V. Ex". A vitória da aprovação 
das isenções para as microempresas, na verdade, 
pará as regiões mais pobres· do. PaiS, poderá ser 
uma vitória de Pirro, porque estamos isentando, exa
tamente, o IPI e o Imposto: de Renda, basicamente, 
no volume maior~· O IPI·e·o ImpoSto de Renda são 
as bases de cálculo para o repassê do FPJ\l e ó. ià-. 
pas5e dó Fundo de· ParticipaÇão dos Estados, além 
dos fundos constitucionais .. O que isso vai acarretar? 
Na prática, se se cbnfirmarem as previsões de qua
tro bilhões de arrecadações a: menos, vamos ter a 
diminuição do repasse para os Estados pequenos e 
as pequenas prefeituras, já que, proporcionalmente, 
são eles que recebem mais recursos, tanto do FPM 
quanto do FPE, sem falar na diminuição de repasse 
para os fundos constitucionais, principalmente o 
FNE e o FNO, do Norte do Pais. Na verdade, não vi 
ninguém colocar em debate esse tipo de isenção; na 
verdade, não .. Vi o Governo colocar essa questão 
porque havia chegado de viagem naquele dia da vo
tação, e nós entendíamos que havia um acordo táci
to sobre essa questão. Não vi essa preocupação 
sendo colocada, porque não adianta reduzir dinheiro 
de prefeitura que já não tem nada. Não adianta re
duzir recursos dos Estados como de Roraima, do 
Amapá, do Acre, enfim, Estados com processo de 
desenvolvimento mais lento, porque esses Estados 
irão buscar recursos para o seu desenvolvimento 
nas micrCJ!ilmpresas. Isso não funciona na nossa Re
gião Norte. Eu gostaria de deixar este alerta, para
benizando V. Ex". e dizer que apoio as suas coloca
ções integralmente. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Obrigado, Senador 
Romero Jucá. Considero que os empresários que 
vêm até o Congresso pedir isenção tributária estão 
absolutamente dentro do seu papel e tenho grande 
respeito pela atitudes que tomam, e por uma razão: 
quando eles pedem a isenção tributária, ao mesmo 
tempo já estão cansados de pedir uma reorganiza-
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ção fiscal do País. Então eles dizem: •gastem menos 
com a ineficiência, com a improdutividade e cobrem 
menos impostos de nós, empresários". Nisso há -
digamos - uma postura respeitável. 

Agora o que não posso aceitar- é uma postura 
ética que não entendo, pode haver alguma explica
ção, mas não entendo - a postura de algumas pes
soas que num· dia tiram os impostos, ou seja, num 
dia concedem R$4,5 bilhões em isenção tributária, 
em renúncia fiscal, e, no outro, impedem que essas 
reformas, reestruturadoras do Estado brasileiro, sa-

. neadoras das finanças públicas, sejam feitas. Since
ramente, não consigo entender isso. Se alguém qui
ser manter a máquina com os custos e com o peso 
que tem não pode conceder isenção tributária, e sim 
aumentar impostos. De parte desses polfticos é que 
eu vejo uma postura ética bastante questionável. 
Por quê? Porque· não tem coerência, porque é uma 
tentativa bifacial de se fazer política. É como um 
Deus Juno com duas caras: quer ser generoso por 
um lado - para o lado de conceder - e generoso 
para o lado de tirar. Aí, não é possível. 

Sr, Presidente, vejo que o Sr •. Senador Ademir 
Andrade deseja me apartear, e eu lamentaria ficar 
sem o importante aparte - que sei que o será - do 
Líder do Partido Socialista Brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nobre 
Senador, o aparte será de apenas 1 minuto, e V. Ex" 
não terá direito a rebate, visto que temos ainda cinco 
oradores inscritos. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Obrigado, Sr. Presi
dente. V. Ex" é generoso. 

Ouço o aparte do nobre Senador Ademir An
drade. 

O Sr. Ademir Andrade - Nobre Senador José 
Fogaça, sinceramente, pelo que conheço e convivo 
com as microempresas neste País e sei dos impos
tos que elas têm que pagar, sei das suas dificulda
des de se organizar, eu não creio que essa informa
ção de R$4,5 bilhões seja uma informação correta. 
Esta informação não faz o menor sentido porque a 
última coisa que as microempresas, que foram benefi
ciadas neste Projeto, pensariam em fazer na vida seria 
pagar o Imposto de Renda Elas buscam de todas as 
formas não pagá-lo de maneira alguma É muito difíciL 
É preciso compreender todas as difiCuldades que exis
tem para se criar uma empresá. Quando se emite uma 
nota fiscal, dezenas de impostos sobre ela incidem. 
Posso afiançar-lhe que essas empresas buscam for
mas e meios para não pagar o Imposto de Renda, e 
muitas delas até nem se legalizam. Passam anos e 
anos sem qualquer constituição legal; pequenas indús-

Irias de sabão, enfim, empresas de toda a espécie. 
Conheço centenas delas que não têm um documen
to e transitam na total informalidade. É quase que in
concebível imaginar que uma microempresa, depois 
de pagar as dezenas de impostos que existem, vá 
pensar em fazer um balanço que lhe permita reco
lher Imposto de Renda. De forma que duvido muito 
dessa informação e principalmente dessa cifra de 
quatro bilhões e meio, que V. Ex" inclusive compa
rou com a entrada do dinheiro proveniente da 
CPMF. Por último, estou ouvindo V. Ex" ãiZer que 
essas pessoas lutaram por essa isenção e, ao mes
mo tempo, estão criando dificuldades para a reforma 
da Previdência. Não sei quem são essas pessoas, 
porque, pelo que sei, pelo que tenho conhecimento, 
as pessoas que lutaram pela aprovação do projeto 
da microempresa não têm nenhuma restrição à re
forma da Previdência e à reforma tributária. Não es
tou compreendendo quem é que está fazendo restri
ção à reforma da Previdência e à reforma tnbutária, 
porque, pelo que me consta, as pessoas e os em
presários ligados à área e que detenderam de forma 
intransigente a aprovação do estaMo da microem
presa e da lei de isenção da micro e da média em
presas não têm nada a ver com aqueles que são 
contrários à reforma tributária e à reforma da Previ
dência. A não ser que V. Ex" me esclareça, porque 
não estou realmente a par e estou curioso para sa
ber quem é contrário; quem, de um lado, defendeu 
esse tipo de isenção e esse tipo de luta, e, de outro 
lado, está contra a reforma da Previdência e contra 
a reforma tributária e fiscal. Não tenho conhecimento 
e gostaria que V. Ex" me esclarecesse isso. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Bem, com a notícia 
que V. Ex" está me dando, de que não há ninguém 
contra a reforma da Previdência e contra a reforma 
tributária ... 

O Sr. Ademir Andrade- Desse lado! 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Desse lado, tudo 
bem. Do lado dos empresários, é evidente, porque, 
de qualquer modo, acabo de assinalar isso. Eu sina
lizei claramente isso: que os empresários são muito 
coerentes· e merecem todo o nosso respeito por 
essa atitude. Eles querem as coisas feitas coerente
mente, racionalmente: isenção tributária e reforma 
do Estado. Então, quanto a eles, concordamos ple
namente. 

Eu não disse, em momento nenhum, e nem creio 
que V. Ex" tenha querido contestar isso, porque estaria 
contestando o nada ou seja, contestando algo que não 
existe, que os empresários brasileiros são incoerentes. 
Ao contrário, eu disse que alguns políficos são. E se 
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não hower também nenhum político incoerente, ou 
seja, que de um lado faz isenção tributária e, de ou
tro, luta também pelas reformas do Estado, de forma 
estratégica, correta, ética, adequada, tenho a im
pressão de que, Sr. Presidente, estamos então no 
melhor dos mu.ndos. Muito obrigado a V. Ex'. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Romero Jucá. S. Ex" 
dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL·RR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sris e Srs. Senadores, pedi a palavra 
nesta sessão como Senador de Roraima e não 
como Líder do PFL. 

Serei breve, Sr. Presidente, mas acho da maior 
importância registrar aqui que, com o prenúncio da.S 
eleições, com a chegada das eleições municipais, 
em Roraima estamos novamente vendo se armar 
um quadro de· arbítrio, de violência, de impunidade e 
de tentativa'de manipulação das eleições; · · · · 

Ontem, aqui no Senado, a Senadora Marina Sil
va denunciou o arbítrio e a violência no Estado do 
Acre, inclusive com o assassinato de políticos. Hoje, 
cumpro o doloroso dever de vir aqui também registrar 
que, da forma como as coisas estão caminhando em 
Roraima, infelizmente poderemos esperar, dessa elei
ção municipal que se aproxima; uma nova onda de 
violências, de agressões e de tentativa de manipula
ção por parte da máquina do Governo estadual. 

Temos notrcia de que o Governo do Estado 
está arregimentando pistoleiros, de que candidatos a 
prefeito já estão sendo ameaçados, e eu gostaria 
de, novamente, afirmar a possibilidade do clima de 
violência instalar-se em Roraima sob o beneplácito 
do Governador do Estado, Sr. Neudo Campos, e dos 
líderes ligados ao Governo do Estado. 

Na próxima semana, irei ao Ministro Nelson Jo-
bim solicitar que o efetivo da Polícia Federal em Ro
raima seja fortalecido para essas eleições; irei a S. 
Ex" registrar que as ameaças continuam a nos ron
dar, não só a mim, como Senador e Líder da oposi
ção no Estado, mas também a parentes e a seguido
res políticos. 

E tenho a certeza de que se o Governo do Es
tado não for fortemente chamado às falas, se o Go
verno Federal e o Ministério da Justiça não tomarem 
uma posição séria sobre a questão política em Ro
raima, nós poderemos ter conseqüências - como eu 
disse - nefastas neste ano. 

Queró a,qui fazer esse registro, quero aqui res
ponsabilizar o Sr. Governador J\leudo Campos por 
esse clima com perspeCtiva de violência no Estado, 

quero novamente dizer que temos notícia de que 
pistoleiros estão sendo contratados para intimidar os 
seguidores da oposição. Mas quero, aqui no plenário 
também, Sr. Presidente, dizer que nós enfrentare
mos essas ameaças de cabeça erguida, cumprindo 
não só o nosso mandato de Senador da República, 
mas também o nosso compromisso de seriedade e 
de consciência com a população de Roraima, e va
mos denunciar, desta tribuna, vamos denunciar nos 
palanques de campanha, vamos denunciar perante 
toda a opinião pública brasileira qualquer ato, qual
quer tentativa de violência, qualquer tentativa de inti
midação, porque entendemos que a democracia, 
que já chegou em quase todos ós quadrantes deste 
País, precisa também chegar a Roraima de forma 
definitiva e insofismável, para dar liberdade de ex
pressão e para dar liberdade de voto a todos os ro
raimenses, que querem mudar as condições de vida 
daquele Estado, atrav~ do voto livre, do voto sobe
rano, do voto transformador. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce

do a palavra ao nobre Senador Joel de Hollanda 
S. Ex' dispõe de vinte minutos para o seu pro

nunciamento. 
O SR. JOEL DE HOLANDA (PFL-PE. Pronun

cia o seguinte discurso.) • Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
Senadores, a Organização das Nações Unidas -
ONU - instituiu o dia 26 de junho como o Dia Inter
nacional de Combate às Drogas. 

Normalmente, consagran\-se dias para come
morar fatos históricos de grande relevância para a 
coietividade, para relembrar valores de grande signi
ficado, para cultivar efemérides marcantes na vida 
dos povos ou da humanidade. O Dia Internacional 
de Combate às Drogas inaugurou-se como convoca
ção para um combate. Um combate destinado a 
conscientizar a opinião pública mundial sobre a gra
vidade do problema das drogas e - como se expres
sou o eminente Deputado Elias Murad no Correio 
Braziliense do dia 26 de junho úHimo - a "mobilizar 
as naçõés para um trabalho mais dinâmico e eficaz 
contra es5e flagelo que se nos afigura como um dos 
mais graves da última década do século XX." 

Sublinho, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, esses dois objetivos: conscientizar a opinião pú
blica mundial e mobilizar as nações. É, portanto, 
uma convocação dirigida a todos os países. Nenhum 
está dispensado, pois se trata do flagelo das drogas. 

O Brasil, desde a década de oitenta, passou a 
ser parte importante no contexto da economia mun
dial das drogas, porém só recentemente o Governo 
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se deu conta da importância estratégica deste País, 
do ponto de vista das· rotas internacionais e no que 
diz respetto à potencialidade para a produção. O 
Brasil é hoje importante não somente por ser territó
rio de passagem da droga proveniente da Colômbia 
e da Bolívia com destino à Europa e aos Estados 
Unidos, mas também pelas imensas possibilidades 
de estocagem que nele existem e por ser grande for
necedor de éter e acetona, elementos utilizados na 
produção do' pó de cocaína. 

Atualmente, as cidades de Santa Cruz de la Sier
ra, na Bôlívia, Medemn, na Colômbia, Rio de Janeiro e 
São Paulo no Brasil, são centros de entroncamento 
do tráfico i~temacional de tóxicos. Às duas metrópoles 
brasileiras, junta-se um razoável número de pequenos 
municípios, aparentemente sem nenhuma atividade 
económica significativa, em cujo território o tráfico es
trutura uma economia paralela, aprovettando-se de 
desconhecidas e desimportantes cidades. 

Apesar de seu papel no àmbtto do tráfico interna
cional, o Brasil, de acordo com observação da própria 
ONU, não se tem empenhado no controle da produção 
e do i:onsumo de narcóticos e substâncias psicotrópi
cas. Delegados da ONU e da Junta Internacional de 
Controle de Drogas, em visita a nosso País, em 1995, 
recomendaram ao Governo a adoção urgente de uma 
nova legislação de controle de d~. 

Não têm tattado debates sobre o problema nos 
· úHimos tempos no Brasil. Não têm faltado declaraÇõ
es enfáticas de autoridades do poder público, mas 
nem sempre claras quanto à realidade das ações 
que se pretendem implantar. Por ocasião do fórum 
Rede de Teleconferências, Cidadania e Justiça, Dro
gas e Violência, realizado em Goiânia, em 20 de 

·março do ano em curso, o Sr. Ministro da Justiça, 
Nelson Jobim, afirmou que 'a pesquisa mostra que o 
Brasil precisa de um enfrentamento lúcido, progra
mático e moderno em relação às drogas'. Concreta
mente, o que essas palavras do Ministro da Justiça 
querem dizer ao Brasil, cuja população é preponde
rantemente contrária às drogas, por lhe conhecer os 
efeitos, por ver e sentir-lhe as conseqüências na 
própria carne, na famma, na escola, nos clubes, nos 
bares, nas ruas e praças públicas? 

A Constituição Federal, no seu art. 243, deter
mina que 

As glebas de qualquer região do País 
onde forem localizadas culturas ilegais de 
plantas psicotrópicas serão imediatamente 
expropriadas e especificamente destinadas 
ao assentamento de colonos para o cultivo 
de produtos alimentícios e medicamentosos, 
sem qualquer indenização ao proprietário e 

sem prejuízo de outras sanções previstas 
em lei. 

No parágrafo único do mesmo artigo, 
consta que 

Todo e qualquer bem de valor econô
mico apreendido em decorrência do tráfico 
ilíctto de entorpecentes e drogas afins será 
confiscado e reverterá em benefício de insti
tuições e pessoal especializado no trata· 
mente e recuperação de viciados e no apa
relhamento e custeio de atMdades de fisca· 
lização, controle, prevenção e repressão do 
crime de tráfico dessas substâncias. 

São dispositivos claros e severos, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores. Até hoje, foram cumpridos? 
A Polícia F~eral já cadastrou 537 propriedades, 
onde encontrou cultura de maconha. Porém, nenhu
ma propriedade foi confiscada. A Constituição fala 
de expropriação imediata! E poucos têm sido os ca
sos de real confisco dos bens. 

O dinheiro das drogas atualmente age por 
meio de uma estrutura que movimenta cerca de 
US$300 bilhões anuais, segundo informações divul
gadas pela ONU e amplamente noticiadas pela im
prensa nos últimos dias de junho. Segundo ·a mes
ma ONU, a "indústria das drogas' constitui no mo
mento um dos maiores negócios deste século, per
dendo apenas para o comércio internacional de ar
mas. 

É interessante lembrar, por outro lado, que os 
países produtores não são os beneficiários da venda 
de drogas; ficam com apenas 6% ou 8% do dinheiro. 
Os países consumidores, ponto de destino do tráfi.. 
co, chegam a ter um ganho de 50% a 65% do total 
movime:1tado por essa indústria. 

Em 1993, os norte-americanos gastaram apro
ximadamente 49 bilhões em drogas, 31 bilhões em 
cocaína, 9 bilhões em maconha e 2 bilhões com ou
tros tipos de entorpecentes. 

O Brasil também está sendo atingido grave
mente pelas drogas. Pelas ilícitas e pelas lícitas. No 
campo das lícitas, basta lembrar que existem 15 mi
lhões de brasileiros dependentes de lilcool. Aliás, a 
ingestão de álcool está aumentando de modo preo
cupante entre os jovens com menos de 15 anos de 
idade. Bares, festas familiares, espetáculos musicais 
são locais e eventos em que o consumo de bebidas 
alcoólicas se dá sem freios, sem critério, ~m medi
da. Nada menos do que 75% dos acidentes'<:le trân
sito são causados por alcoolismo. 30% dos leitos 

. hospitalares do País são ocupados por d~'\'lt~ em 
decorrência do álcool, de acordo com estí~tova do 
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psiquiatra João Carlos Dias da Silva - Coordenador O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o 
do Fórum Permanente de Programas de Dependên- seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Pres~ 
cia Química nas Empresas. De acordo com dados dente, Sr's e Srs. Senadores, o Governo Federal do 
do Ministério da Saúde, o Brasil gastou, em 1994, Presidente Fernando Henrique Cardoso tem tido, no 
mais de R$53 milhões no tratamento de depend- Congresso Nacional, o meu total apoio politico. Toda· 
entes de bebidas alcoólicas e de drogas. via, não posso deixar de reclamar alguns procedimen-

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, é fácil a tos administrativos que, a meu ver, são inadequados, 
afirmação, hoje comum, de que maconha é norma. diante da carência absoluta de recursos que, a todo 
É fácil defender a discriminação, defender o uso, à instante, o próprio Governo proclama. 
procura de solidariedade, de ganhos ou em nome de Sr. Presidente, leio, nos jornais, declarações 
uma. hipotética e irrefletida liberdade de escolha. É do próprio Presidente da República sobre liberação 
fácil preferir a fantasia produzida pela droga à reali- de recursos para os metrõs do Rio, de São Paulo e 
dade da própria vida. É também fácil defendê-la aca- de Brasma 
demicamente, quando seus efeitos atingem os ou- Diz o Correio Brazillense: 
tros ou simplesmente por uma visão particular da 
existência. Os países europeus, com suas variadas 
experiências e legislações, conhecem muito tiem os 
resultados finais, para as pessoas e para o País. 

Lícitas óu ilícitas, as drogas aluam no sistema 
nervoso, mudando sentimentos, percepções e com
portamentos. Nenhuma é inócua, nem mesmo a ma
conha. As conseqüências sobre o organismo depen
dem do tipo de droga, da dosagem e do tempo de 
uso; porém, todas são deletérias. 

A droga atinge, sobretudo, a parcela mais sen
sível, a terra nova das nações: a juventude. A idade 
da curiosidade, da auto-afirmação e do confronto, 
mas também a idade em que a pessoa ainda não 
possui as condições de maturidade para opções ex
istenciais definitivas. 

Nosso Pais precisa sacudir o letargo e concre
tizar iniciativas legais, precisa cumprir sua Constitui
ção, em defesa de sua gente, especialmente em de
fesa dessa quadra da vida que os gregos igualavam 
ao ouro: a juventude. 

O Brasil precisa cultivar com idealismo sua ju
ventude. Precisa preven'ir. Prevenir é economizar di
visas, é salvaguardar a saúde, é alimentar a vontade 
de crescer, é proteger o futuro. A droga desfibra, de
sidealiza, desestrutura física, social e economica
mente uma nação. 

O Brasil precisa mobilizar sua sociedade por 
meio de campanhas urgentes, intensas, extensas, 
permanentes e eficazes de conscientização, de es
clarecimento, de educação, de convencimento, de 
repressão também 

Esse, no meu entender, deve ser um "enfrenta
mento lúcido, programático e moderno do problema 
da droga•. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce-

do a palavra ao Senador Edison Lobão. 

FHC libera R$2 bi para obras do metrô. 
O Presidente Fernando Henrique anun

ciou ontem, no programa de rádio Palavra do 
Presidente, a libEiração de quase R$2 bilhões 
para que os governos do Distrito Federal, de 
São Paulo e do Rio de Janeiro concluam a 
rede básica do metrõ de suas capitais. Os re
cursos são do Banco Nacional do Desenvo~ 
mento Social (BNDES). 

Ora, Sr.Presidente, ao tempo em que o Gover
no libera tais recursos e em tais montantes, ele nega 
o cumprimento do que está estabelecido na própria 
Proposta Orçamentária votada pelo Congresso Na
cional, sancionada pelo Presidente da República, 
que destina recursos modestos para alguns Esta
dos, entre os quais o meu Estado, o Maranhão. As 
estradas do Maranhão, em péSsima situação - como 
estão, de resto, as rodovias de todo o Pais -foram 
contempladas com aproximadamente R$80 milhões. 
Apenas R$80 milhões! Pois bem, o Governo, através 
do Ministério do Planejamento e Orçamento e o dos 
Transportes, corta esses recursos, mas libera outros 
que nem sequer estavam previstos no Orçamento. 
Trata-se de um montante da ordem de R$2 bilhões 
para três metrôs, obras que ao longo dos anos têm 
sido verdadeiros sumidouros do dinheiro público. 

Sr. Presidente, é contra essa falta de critério que 
me levanto. Poderão dizer que o BNDES é quem vai 
emprestar, ou fornecer, essa veri:la, e que, portanto, 
não se trata de dinheiro do Tesouro Nacional. Sim, é 
verdade. Mas os Estados, sobretudo os do Nordeste, 
entre os quais o Maranhão, estão batendo às portas 
do BNDES para pedir recursos de contrapartida a em-

. préstimos externos já concedidos e para cuja obtenção 
governos passados lutaram durante anos. Esses Esta
dos pedem alguns poucos milhões de reais para aten
der a contrapartida dos empréstimos externos, e o 
BNDES não os socorre. No entanto, diligentemente, 
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encontra R$2 bilhões para obras de metrô em três O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronun· 
Estados, obras que já consumiram bilhões e bilhões cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) -
de reais ao longo do tempo. Sr. Presidente, recebi ontem um fax do Ministro dos 

Sr. Presidente, dir-se-á que esses recursos se- Transportes, Odacir Klein, que me levou à conclu-
rão empregados em duas das maiores capitais do são, à primeira vista- pretendo estudar a questão -, 
País e na Capital Federal. Ora, isso demonstra que de que o Congresso não decide nada. 
se está procedendo de maneira discriminatória em O Orçamento que votamos passa a ser uma ta-
relação aos Estados do Nordeste. lácia, porque o Presidente da República, mediante 

Lembro-me de que, por volta de 1964, o Go- decreto, manipula o Orçamento da forma como bem 
vemo Federal hesitava em investir recursos na Usi- entende. 
na de BQa Esperança, no Rio Pamaíba, que serve Entreguei em mãos um requerimento de infor-
aos Estados do Maranhão e do Piauí, sob o argu- mações ao Ministro Odacir Klein no dia 1° de março 
mente de que se tratavam de dois Estados pobres, deste ano. Eu pretendia esclarecimentos sobre os 
que não tinham nem sequer como consumir aquela recursos do chamado Jumbão (PL 32195). No come-
energia. O Governo acabou por financiar a obra, ço do ano, o Presidente da República vetou a libera-
que, depois de inaugurada, promoveu imenso cres- ção de verbas destinadas a obras de estradas e 
cimento económico, atendimento social, melhoria do energia - pelo menos o fez no meu Estado. Traba-
nível de vida das popuh1Ções do Maranhão e do lhamos oito meses para recolocar aquele dinheiro no 
Piauí. Não tivesse o Governo Federal investido ali e Orçamento da União. 
estaríamos hoje ainda mergulhados no mais comple- Foi criado esse Jumbão, que na verdade previa 
to e· total atraSei, como vínhamos vivendo ao longo R$1 ,9 milhão para pagamento de pessoal. O restan-
dos tempos. te era destinado a obras, selecionadas, dos diversos 

Sr. Presidente, chamo a ateilçãó do Governo Estados do País. Para as estradas do Pará, canse-
Federal para esse assunto. Não é possíVel que os guimos restituir R$40 milhões no Orçamento - ve-
Estados brasileiros sejam tratados com dois pesos e jam bem: trata-se dos recursos de 1995. Essa foi a 
duas medidas. Ou o Governo olha para o Nordeste, razão pela qual entreguei ao Ministro o requerimento 
prontamente, criando linhas de crédito, financiamen- de informações, ou seja, pretendi saber como esta-
to beneficiado, subsidiado, ou então vamos conti- vam sendo aplicados aqueles recursos. Repito: fiz 
nuar sendo a parte discriminada da República, aque- isso em 1° de março, mas S. Ex• não respondeu. 
la que é submetida a um atraso secular, quase que Reiterei então o pedido por intermédio da Mesa do 
a uma condenação bíblica. Por quê? Porque o Go- Senado, no mês de maio, porque sabia que o Minis-
vemo Federal tem olhos apenas para o Sul e para o Iro, dessa vez, seria obrigado a responder. Pois 
Centro-sul deste País. bem, mesmo bastante além do prazo - fui até procu-

Apelo para que o Presidente da República, que rado por um assessor de S. Ex" -, ontem recebi a 
soube encontrar R$2 bilhões para os três metrôs, resposta, que aliás veio dirigida ao Senador Odacir 
encontre também mais alguns outros para atender Soares. Passo a ler: 
às determinações do próprio Orçamento da Repúbli
ca. Também o deve fazer em relação à Ferrovia 
Norte-Sul, que, em uma extensão de Belém até Bra
sma, vai consumir apenas R$1 ,2 bilhão, e não os 
R$2 bilhões que agora estão sendo liberados para 
os metrôs do Rio, São Paulo e Brasllia. 

É o apelo que faço ao Presidente da Repúbli
ca, Senhor Fernando Henrique Cardoso, que tem o 
meu apoio. 

Durante o discurso do Sr. Edison Lo
bão, o Sr. Júlio Campos, 2• Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Joel de Hollanda. 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade. 
S. Ex" dispõe de 20 minutos. 

Sr. Senador, reportando-me ao Ofício 
n• 834, do Senado Federal, de 31 de maio 
de 1996 - veja bem, em maio de 1996 ele 
recebeu o ofício e agora, em 18 de julho, 
está respondendo -, encaminhando a este 
Ministério cópia do requerimento n• 466/96, 
de autoria do Senador Ademir Andrade, soli
citando informações a respei:o dos recursos 
destinados a esta Pasta por meio da Lei n• 
9.121, de 30 de outubro de 1995. 

Ora, essa lei é o Jumbão, que aprova
mos. Continuando, 

A respeito, informo a V. Ex" que, no 
ano de 1995 - veja bem a resposta, Sena
dor -, em função dos exíguos limites orça
mentários atribuídos ao Ministério dos 
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Transportes por meio do Decreto n" 
1.713195 não foi possível, naquele exercício, 
disponibilizar as dotações relacionadas no 
mencionado requerimento, referentes ao 
Crédtto Especial autorizado pela cttada Lei. 

Em 1966, as referidas dotações foram 
incorporadas ao orçamento vigente, através 
do Decreto de 18 de julho de 1996, estando 
novamente na condição de indisponíveis por 
força das restrições estabelecidas pelo De
creto n" 1.923, de 7 de junho de 1996". 

· Não entendo mais nada Nós nos matamos em 
horas e horas e horas de debate. Lembro-me de que 
em relação a esse PL 32, por três dias consecutivos, 
discutimos até quase às 2h lá na Comissão Mista do 
Orçamento, no Anexo I da Câmara dos Deputados. E 
depois? Tudo. o que fiZemos não valeu absolutamente 
nada, porque o. Presidente editou um decreto, que -
vou pedir à minha assessoria para estudar profunda
mente esse comportamento'- nem sei·se é pertinente, 
ou seja, nem sei se a· matéria poderia ser tratada atra
vés de decreto, Sua Excelência mudou tudo. 

• · O Orçamento de ·1995, elaborado pelo Gover
no do ex-Presidente Itamar Franco e emendado por 
nós, sofreu muitos vetos exatamente em relação a 
esses recursos a que me refiro. Ao Orçamento de 
1996, que votamos, Sua Excelé'ncia já não fez mais 
vetos; agora, baixou um decreto. Ou seja, não vetou 
as emendas, as modificações que os pá.rtamentares 
e o Congresso Nacional fizeram, mas editou um de
creto, agora; dizendo que não tem mais os recursos. 

Não consigo compreender isso. Vou estudar o 
assunto. Minha assessoria também vai estudá-lo 
para saber como, por meio de um decreto, o Presi
dente da República muda completamente uma lei 
feita pelo Senado Federal. 

Continuando, diz o seguinte: 

Quanto ao crédito suplementar, no va
lor de R$1 0.050.000,00, aberto também em 
1995 - nesse PL-32 - destinado à conserva
ção preventiva, rotineira e emergencial no 
Estado do Pará, foi aplicada a parcela de 
R$6.400.000,00, mediante convênios firma· 
dos entre o Departamento Nacional de Es· 
Iradas e Rodagem- DNER, as Prefeituras e 
a Secretaria de Transportes do Pará, confor
me quadro demonstrativo em anexo. 

Ainda não recebi o quadro em anexo, 
mas espero recebê-lo. 

Prosseguindo: 
Cabe aduzir que as demais indagaçõ· 

es formuladas pelo Senador Ademir Andra· 

de, relativas às rubricas de construção da hi
drovia Araguaia/T ocantins, trecho Xambioá
Marabá, da BR-222/P A, trecho Marabá-Dom 
Eliseu, da BR-163/P A, Santarém-Rurópolis, 
da BR-230/PA, substituição de Obra-de-Arte 
Especial na rodovia Transamazõnica, e da 
BR-153/P A, trecho São Geraldo do Ara
guaia-Marabá, apresentadas no aludido Re
querimento - tudo isso são recursos que 
nós carimbamos para determinadas obras 
no PL-32 - serão respondidas imediatamen
te após o atendimento da proposta de am
pliação de limite orçamentário para 1996, 
solicttada por esta Pasta· ao Excelentíssimo 
Senhor Presidente da RepúbliCa, mediante 
EM N2 035/MT, de 3 de julho de 1996. 
· Atenciosamente. 

ODACIR KLEIN 
Ministro de Estado dos Transportes 

Sincer<im~~te;·' não :consigo entender. mais 
nada neste País. · 

Por exemplo, em relação à Santarém-Cuiabá, 
ficou acertado que o. BEC, o qual funciona em San
tarém, receberia recursos da ordem de R$8 milhões, 
incluídos na lei que suplementou o Orçamento de 95 
- aprovado, infelizmente, em outubro de 95. O BEC 
está lá, aprontou todas as suas máquinas, mobilizou 
seu pessoal, para fazer o asfaltamento do trecho 
Santarém-Rurópolis, e o dinheiro - estamos em 19 
de julho -, até hoje, não chegou ao DNER do Pará 
para ser repassado ao BEC, uma entidade das For
ças Armadas brasileiras. 

O Sr. Edison Lobão - Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. ADEM IR ANDRADE- Ouço V. Ex' com 
muita satisfação, Senador Edison Lobão. 

O Sr. Edison Lobão - Senador Ademir Andra
de, V. Ex' se queixa daquilo que também acabei de 
me queixar: esse corte, a meu ver, indevido, nos re
cursos do Orçamento da União Federal. Sabe V. Ex' 
que criamos aqui, no Congresso, a Comissão das 
Obras Inacabadas. Ao final de um penoso trabalho 
de investigação no Brasil inteiro, relacionamos cerca 
de duas mil obras e levamos o documento ao Se· 
nhor Presidente da República, com a solicitação de 
que Sua Excelência prestigiasse essas obras com 
recursos futuros do Orçamento. Sua Excelência 
mandou o documento ao Ministro do Planejamento 
com a promessa de que atenderia à solicitação. 
Conversamos com o Presidente do Congresso Na
cional e com o Presidente da Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Em se-
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guida, fizemos emendas ao Orçamento da Repúbli
ca contemplando essas obras com recursos neces
sários a sua conclusão, porque, à medida em que 
elas continuem inacabadas, estarão custando muito 
ao Erário. Aprovamos as emendas ao Orçamento 
para as obras inàcabadas, tudo isso de acordo com 
o Presidente da COI"flissão Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e Fiscalização, com o Presidente 
do Congresso, com o Presidente da República, com 
o Ministro do Planejamento. E o que está acontecen
do agora? Estão também cortando os recursos des
tinados a essas obras inacabadas, ao tempo em que 
encontram soluções para questões como essas, 
desses três metrôs que mencionei. Agora, também 
leio, para o meu espanto, tendo ouvido o Senador 
Romero Jucá referir-se a isso, que a Petrobrás está 
transferindo à Petros recursos suplementares da or
dem de R$27 milhões por mês, o que signifiCa 
R$350 milhões no ano - recursos da Petrobrás. Ora, 
não posso aceitar uma. situação dessa natureza e, 
por· conseqüência, também não posso deixar de es
tar solidário com a posição que assume V. Ex". 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Agradeço, Sena
dor Edison Lobão. Realmente, são fatos incom
preensíveis. 

Ontem, ouvi aqui o discurso do Senador Carlos 
Wilson -um Senador firme, sincero com o Governo, 
com o qual tem toda a lealdade, 'uma pessoa extre
mamente séria do nosso convívio, que foi, inclusive, 
Presidente da Comissão de Obras Inacabadas -, re
clamando que o Governo estaria priorizando recur
sos para prefeituras ou Estados do seu interesse. 
Ou seja, se o Senador Carlos Wilson faz uma denún
cia como essa, isso significa que tem toda a razão; tra
ta-se de um sentimento de revolla, porque S. Ex" é 
uma das pessoas mais leais ao Governo nesla Casa. 

Quero registrar, Sr. Presidente, que, na quar
ta-feira, tivemos um jantar na Churrascaria Grill, a 
convite dos Presidentes das Federações das In
dústrias dos Estados do Pará e do Mato Grosso. 
Esses empresários - evidentemente, lá existiam 
outros - convidaram toda a Bancada parlamentar 
do Pará e do Mato Grosso para que nos somásse
mos no sentido de fazer com que o Senhor Presi
dente da República se convencesse da necessida
de de asfaltar os 1.146 quilómetros que faltam da 
rodovia Santarém-Cuiabá, tornando-a um corredor 
de exportação de toda a produção do Centro-Oeste 
brasileiro, evitando esse caminho que segue para o 
Sul do Pais; indo toda essa produção para o porto 
de Santarém, estaria mais perto, inclusive, dos paí
ses do hemisfério Norte. 

Inclusive, esses senhores apresenlaram-nos 
um vídeo mostrando um discurso em que o Presi
dente da República, ainda candidato, no Município 
de Sinop, no Estado doe Mato Grosso, afirmava, de 
maneira taxativa, no palanque de campanha, que 
asfaltaria a rodovia Santarém-Cuiabá. Não temos a 
fita de vfdeo, mas esse mesmo discurso foi feito em 
Santarém e em Barcarena, quando esteve no Esta
do do Pará. Ou seja, Sua Excelência assumiu, de 
público, o compromisso de asfa~ar a rodovia Santa
rém-Cuiabá, a BR-163. 

Sugerimos que se faça com essa afirmação do 
Presidente em vfdeo o mesmo que a Associação 
Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil está 
fazendo com o Presidente quanto ao assunto da pri
vatização do Banco do Brasil. Durante a ·campanha, 
o Presidente afirmava, com todas as letras, por suas 
palavras: 'Eu não sou burro para querer privatizar o 
Banco do Brasil'. A ANFBB está veiculando, perma
nentemente, essa afirmação do Presidente da Repú
blica em cadeia nacional de televisão. 

A Federação da Indústria do Estado do Pará e 
a Federação da Indústria do Estado do Mato Gros
so, naturalmente, podem financiar uma campanha 
em que coloque o Presidente da República no ar 
prometendo, no palanque, em Sinop, que asfaltaria 
a rodovia Sanlarérn-Cuiabá. 

Sugerimos isso na reunião onde estavam pre
sentes todos os Senadores e praticamente todos os 
Deputados Federais das Bancadas desses dois Es
tados. Ficou decidido que faríamos uma última ten
tativa. Foi elaborado um documento e tentaríamos 
uma última audiência com o Presidente da Repúbli
ca para, definitivamente, resolver essa questão. 

Seriam R$300 milhões para asfaltar os 1.146 
quilómetros e exigirfamos, a cada ano, que fossem 
colocados R$1 00 milhões para essa obra, que não é 
apenas uma simples estrada, porque ela muda com
pletamente o rumo da economia na região, fazendo 
com que se crie um novo eixo de transporte para a 
exportação brasileira. 

Também quero ressaltar que a Comissão 
para o Desenvolvimento da Amazônia, que nós 
criamos nesta Casa, solicitou aqui a presença do 
Ministro do Planejamento, Antonio Kandir, no dia 
25 de julho. 

Estamos trabalhando no período de recesso e 
o objetivo de chamar o Ministro do Planejamento à 
Casa, por meio da nossa Comissão, para que S. Ex" 
nos informe, de maneira antecipada, o que está pla
nejando para o Orçamento de 97, especialmente 
para a nossa região. 
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O Governo faz o Orçamento sem consultar nin
guém; nem Parlamentar, nem Governador, enfim, 
ninguém participa. Eles elaboram o Orçamento e já 
mandam o "prato feito• para o Congresso Nacional, 
do qual pouco ou quase nada podemos mudar. E 
quando isso acontece, o Senhor Presidente da Re
pública, através de um decreto, modifica o que por 
nós foi alterado. 

Então, antes que o Orçamento de 97 chegue 
ao Congresso, queremos ouvir, de antemão, do Mi
nistro Antonio Kandir, quais são suas propostas para 
a Aniazõnia, com relação a essas obras que são ne
cessárias para nós é que são compromissos do Go
verno para com a nossa região. 
• · Sr. Presid~?nte, se nada disso der certo, tere
mós que fazer uma campanha de ·âmbito nacional, 
vinculando a promessa do Senhor Presidente da Re
pública, e partir. para outras ações, evidentemente 
·com o apoio de Prefeitos, Governadores e empresá
'r'i6s; à"''sàineltianÇi· dó que· vem ·acontecendo no 
Acre, Rcindõniâ, onde estão bloqueàndo estradaS e 
atitudes desse tipo; porque, infelizmente, parece que 
o_ Governo só sabe esCutar esse tipo de linguagem 
··.• · ' · Era esse o registro que gostaria de fazer. Voltarei 
ao 'âs5t.mio apcSS''estudar esse decreto que' considero 
improcedente. Não sei como um decreto pode derru
bar uma lei elaborada pelo Congresso Nacional. Estou 
estudando isso de maneira detalhada, com a minha 
Assessoria, e voltarei aqui para discutir essa questão. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. · 
. O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - O 

Senador Bernardo Cabral enviou discurso à Mesa 
para ser publicado na forma do disposto do art. 203 
do Regimento Interno. 

S. Ex' será atendido. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Sr. 

Presidente, Sr's e Srs. Senadores, assumo esta tri
buna para divulgar a correspondência que recebi, 
assinada pelo Prefeito Municipal, Presidente da Câ
mara, Vereadores, Lideranças Municipais, Presiden
tes de Associações, Diretor de Colégio, Médicos, 
Padres e demais autoridades do Município de Benja
min Constan~ no Estado do Amazonas, reservando
me o direito de, no final da leitura, emitir a minha 
opinião pessoal a respeito. 

Diz acarta: 

·A agonia de um povo chega ao extremo 
da .humilhação. Todos nós, indiscriminada
me~te; 59mos tachados de devastadores, in
vasores é narcotraficantes. Sem meios ou re
cursos para nos defendermos, ficamos expos
tos à execração púbica do resto do País. • 

:-;•·.;.·, 

Em outro tópico, diz:: 

• Aqui em Benjamin Constant, Atalaia 
do Norte e Tabatinga milhares de brasileiros 
já perderam o direito à dignidade e estão ex
postos à condição mais aviltante e sórdida 
da miséria, da fome e da degradação mais 
repugnante, todos nós, sem exceção benja
minenses, atalaienses e tabatinguenses caí
mos na falência mais apavorante, sem tra
balho, sem renda, sem esperança e até sem 
direito à própria sobrevivênCia, pois já exista 
muita gente sofrendo a amargura e o deses
pero de não ter um pedaço de pão para ma
tar a fome de seus filhos. • 

"Parece que ninguém, seja em Manaus 
ou em Brasma, leva a sério que este proble
ma, que há muito tem sido denunciado por 
nós, relacionado com a apreensão de toda a 

_ mad~ira produzida na última safra (06195 a 
06/96)', pelo lbama. É um problema realmen
te gravíssimo de euja solução depende a so
brevivênCia de todo um povo. • 

"Do jeito que as coisas vão, sem provi
dências, sem nenhuma ação, por parte de 
autoridades e governo, há, inclusive, a pos
sibilidade, já plausível, de um levante de fu
ror popular, provocando situações irre
versíveis. As lideranças locais não estão 
conseguindo mais atender as necessidades 
materiais de uma grande multidão de famin
tos que diariamente procuram os órgãos pú
blicos municipais. Nem se pode prever a 
reação de um pai que tem os apetrechos e 
frutos de seu trabalho apreendidos e se de-. 
teriorando às margens dos rios, impedindo 
que este chefe de famOia continue a prover 
o sustento de sua famflia e sem ter a quem 
falar ou recorrer. • 

• A situação é tão caótica, tão crhica, 
tão deprimente que os Prefeitos de Benja
min Constant, Atalaia do Norte e Tabatinga 
já estão querendo decretar Estado de Cala
midade Pública, com a falência e a própria 
exaustão de toda e qualquer capacidade das 
Prefeituras de resistir a esta situação de crise. 
Não existe mais dinheiro, não existe mais em
prego e não existe mais nenhum tipo de recur
so para fazer frente ao problema." 

"Senhor Senador, sem exagero ou 
exacerbação, este documento nada mais é 
do que um verdadeiro Pedido de Socorro, 
na esperança de que nosso clamor en-
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contre ressonância, eco ou misericórdia de 
alguém de dentro do governo no sentido de 
autorizar a fiberação da madeira, que já foi 
cortada, e madeira cortada, Senhor Sena
dor, é como fruta colhida. Se não for uülizada 
se estraga e apodrece, e isso é o que está 
llcontecendo com a madeira da safra 95/96, 
provocando a crise que ora é relatada. • 

'Nosso comércio está totalmente falido e 

· as escolas estão para fechar, uma vez que os 
P.ais dos alunos têm dinheiro ou condições 
para manter seus filhos em sala de aula A 
água e luz estão sendo cortadas por falta de 
pagamento e, o que é mais lamentável e preo
cupante, já encontramos meridigos, menores 
abandonados e crianças de rua, experiência 
que nurJC«< Unhamos vivenciado antes. Como 
conseqüência desse caos social surgiram em 
nossas fronteiras a prosr.tuição, a violência e a 
criminalidade em ·geral, anteriormente ausen-
tes de nossa sociedade.' · · ·· · 

'Com a paralisação· de todas as ser
rarias, num total de seis, quatro em Benja
min Constant e duas em Atalaia do Norte
únicas indústrias da região -, a situação 
piorou dramaticamente, pois o problema 
deixou de ser só dos mactêireiros, que rep
resentam sessenta por cento de toda nos
sa força de trabalho, para ser também dos 
carvoeiros que sobrevivem, indiretamente, 
da extração da madeira, como ajuntadores 
de refugos das serrarias para a produção 
de carvão e também de agricultores e pes
cadores que não têm para quem vender 
seus produtos.' 

'Pelo amor de Deus, Senhor Senador, 
pelo leite que o Senhor bebeu de sua santa 
mãe, fale, peça, implore, suplique ao Presi
dente da República, clamando a ele pelo 
bem e pela vida de todos os nossos filhos, 
velhos, mulheres e crianças, já que estamos 
vivendo a desgraça de uma autêntica heca
tombe ou de um monstruoso holocausto, 
pois o tratamento que estamos recebendo 
neste fim de mundo, onde o Brasil começa , 

mas logo termina por causa do estado de 
abandono, de atraso e de subdesenvolvi
mento, o tratamento que recebemos, é trata
mento de choque que só acontece em tem
po de guerra." 

"Senhor Senador este problema que o 
próprio governo criou em toda esta região, é 

tão gritante que disso tudo ele deve extrair 
uma grande lição de experiência e sabedo
ria, qual seja, ao invés de só reprimir, de só 
perseguir, de só multar, ·de só prender, 
como fazem seus órgãos aqui instalados. 
Está na hora de o governo assumir a res
ponsabilidade com o destino desta geflle e 
trazer orientação e alternativas que provam 
o desenvolvimento de nosso povo. • 

SR. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ernocio- . 
nado - e, neste caso, a emoção é mais do que justifi
cada - dou conhecimento à Casa do teor desse dra
máticO documento. De imediato, extralmos uma pre
ciosa lição. A realidade dos grotões amazonenses não 
é a réafidade vivida pelos gabinetes refrigerados de 
Brasflia. Ela é sofrida, chorosa e dolorida. É feita de 
SuOr, de angústias, de mÚita dor e pouca vida . 

De modo algum poderemos nos manter alheios 
di!lr)t~ _de~. q!Jadro_ de convul~o social, sob pena 
de condenarmos à inanição, pela eutanásia da omis
~o. uma .ordeira e tràbalhadora comunidade. 

Faço, com a mesma dramaticidade do docu
mento que acabo de ler, um veemente apelo ao Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso no sentido de 
que determine as repartições federais envolvidas no 
lamentável episódio a adoção de medidas urgentes, 
no sentido de que seja contida esta agressão aos 
habitantes de Benjamin Constant, Atalaia do Norte e 
Tabatinga. · 

Muito obrigado •. · 

'? SR. J>RE~IDENTE (Joel de Hollanda) - Não 
há mats oradores tnscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se. é! se~O às 11h55m) 
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Ata da 18i! Sessão não Deliberativa, 
em 22 de Julho de 1996 

2ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey, E mandes Amorim e Francelina Pereira 

(Inicia-se à sessão às 14h30min.) 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos traba-
lhos. · · · 

Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Nabor Jú
nior. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISOS 

DE MINISTROS DE ESTADO 

NO 254196, de 17 de julho de 1996, do Ministro 
dos Transportes, referente ao Requerimento n• 497, 
de 1996, de informações. do Senador Mauro Miranda. 

N• 615/96, de 12 de julho de 1996, do Ministro 
da Fazenda referente ao Requerimento n• 549, de 
1996, de informações, do Senador Gilberto Miranda. 

N° 1.337/96, de 15 de julho de 1996, do Ministro 
da Justiça, referente ao Requerimento n• 460, de 
1996, de informações, do Senador Gilberto Miranda, 

N° 618/96, de 12 de julho de 1996, do Ministro 
da Fazenda, referente ao requerimento n• 563, de 
1996, de informações, do Senador Gilberto Miranda, 
em resposta ao item 1, e comunicando a impossibili
dade de prestar as informações referente ao item 2, 
por tratar-se de matéria protegida pelo sigilo bancá
rio, nos termos do art. 38, § 4°, da lei n• 4.595, de 
31-12-64. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

OFICIO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N° 19/96, de 12 de julho de 1996, do Ministro 
das Relações Exteriores, referente ao Requerimento 
n• 569, de 1996, de informações, do Senador Rober
to Requião. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
Presidência recebeu o Aviso n• 756, de 1996, de 12 
do corrente, pelo qual o Presidente do Tribunal de 
Contas da União comunica que aquela Corte, ao 
acolher o relatório, o voto e a decisão contidos no 
Processo do TC n° 001.058/95, decidiu propor ao 
Congresso Nacional a alteração das Leis n°s 
6435177 e 8020/90. (Diversos n• 68, de 1996) 

O expediente vai à Comissão de Assuntos So
ciais e, em cópia, à Comi~o de Fiscalização e 
Controle. · 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - En
cerrou-se na sexta-feira última o prazo para apre
sentação de emendas às seguintes matérias: 

Projeto de Resolução n• 74, de 1996, que auto
riza o Governo do Estado de São Paulo a emitir le
tras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo 
- LFTP, cujos recursos serão destinados ao reem
bolso da sexta parcela e liquidação da sétima e oita
va parcelas de precatórios judiciais, bem como dos 
complementos da primeira à oitava parcelas de pre
catórios judiciais pendentes, de responsabilidade da
quele Estado; 

Projeto de Resolução n• 77, de 1996, que 
concede ao Estado de Pernambuco elevação tem
porário do limite previsto no art. 4•, 11, da Resolu
ção n° 69, de 1995, do Senado Federal, e autoriza 
a contratação, por aquele Estado, de operação de 
crédito no valor de vinte e cinco milhões e sete
centos e noventa e quatro mil reais, junto ao Ban
co do Nordeste do Brasil S.A., no âmbito do Pro
grama ·para o Desenvolvimento do Turismo no 
Nordeste - Prodetur; 

Projeto de Resolução n• 78, de 1996, que auto
riza o Estado de Goiás a elevar temporariamente o 
seu limite de endividamento para que possa assumir 
a totalidade da divida do Banco de Desenvolvimento 
do Estado de Goiás- BD-GOIÁS (em liquidação or
dinária), perante o Sistema BNDES, no valor de oi
tenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e dois 
mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e nove . 
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centavos, considerada a data base de 30 de novem-
bro de 1995; · · 

Projeto de Lei do Senado n• 25, de 1995, de 
autoria do Senador Roberto Freire, que institui a re
visão judicial dos valores atribufdós aos imóveis de
sapropriados por interesse social para fins de refor
ma agrária, e dá outras providências; e 

Projeto de Lei do Senado n• 41, de 1996, de 
autoria do Senador Flaviano Melo, que introduz afie
rações na Lei n• 8.629, de 2õ de fevereiro de 1993. 

O Projeto de Resolução n• 7 4, de 1996, e o 
Projeto· de Lei do Senado n• 41, de 1996, tendo re
cebido uma e cinco emendas respectivamente, vão 
à Comissão de Assuntos Económicos para exame 
das emendas; e os Projetes de Resolução n• 77 e 
78, de 1996, e o Projeto de Lei do Senado n• 25, de 
1995, que não receberam emendas, foram agenda
dos para a sessão deliberativa ordinária do dia 2õ 
próximo. 

É a seguinte· a emenda oferecida ao 
Projeto de ReSoiução n• 7 4, de 1996: · 

EMENDA N2 1-PLEN 

Dê-se aos arts. 1° e 2° a seguinte redação: 
. ·Ar!. 12 É o Governo do Estado de São 
Paulo autorizado a emit.ir 705.459.726 Le
tras Financeiras do Tesouro do Estado de 
São Paulo.- LFTP. 

Parágrafo único. A emissão a que se 
refere o caput deste artigo destina-se a li
quidação da sétima e oitava parcelas de 
precatórios judiciais, bem como os comple
mentos da primeira a oitava parcelas de pre
catórios judiciais pendentes. 

Art. 2" As condições básicas de emis
são são as seguintes: 

a) quantidade: 705.459.726 LFTP 

f) previsão de colocação e vencimento 
dos 111ulos a serem emiüdos: 

Data-base Vencimento Quantidade Tipo 

1"-3-96 1"-3-2006 705.459.726 p 

Obs: os t~ulos deverão ser registrados 
na Cetip. 

Justificação 

O Governo do Estado de São Paulo encami
nhou solicitação de autorização para a emissão de 
títulos do Tesouro do Estado para o pagamento de 

pi'Eicatórios judiciais pendentes por Ocasião da promul
gação da Constib.Jição. Com base no previsto no art. 
33, das Disposições Constitucionais Transitórias, o 
Governo pretende cobrir as despesas com o paga
mento da sétima e oitava parcelas, ainda não pagas, 
complementos referentes a estimativa sobre possíveis 
concessões de reajustes por decisões judiciais e 
reembolsar valores, já pagos, referente$ à 6' parcela. 

Ocorre que o parágrafo único do art. 33 do 
ADCT assim dispõe: "Poderão as entidades devedo
ras, para o cumprimento do disposto neste artigo, 
emitir a cada ano, no exato montante do dispêndio, 
títulos da divida pública não computáveis para efeito 
do li moo global de endividamento. • 

O direito constib.Jcional das Unidades Federa
das está vinculado, restritamente, à destinação dos 
recursos obtidos com a emissão dos títulos ao paga
mento dàs parcelas anuais, não podendo ter qual
quer outro uso e só poder ser emitido no exato mon
tante das obrigações. Se a &'parcela já foi paga, os 
recursos obtidos serão destinados, inequivocamen
te, a outras finalidades. Não há previsão constib.Jcio
nal relativa a reembolsos, nem mesmo rubrica orça
mentária que comporte tal entendimento. 

A decisão do Senado Federal em conceder au
torização para emitir títulos para reembolsar precató
rios judiciais já pagos irá abrir um precedente para 
que a maioria dos Estados, que nunca pleitearam a 
emissão de títulos previstas no art. 33, encaminhe 
solicitações para reembolsar seus gastos realizados 
com o pagamento da primeira a oitava parcela dos 
precatórios, gastos estes realizados há 8 anos. 

Sala das Sessões, 19 de julho de 1996. - Se
nador José Eduardo Outra. 

São as seguintes as emendas oferecidas 
ao Projeto de Lei do Senado n" 41, de 1996: 

EMENDA N• 3-PLEN 

Dê-se, ao art. 12 do PLS n• 41/96, aos parágra
fos 32, 4° e 6" do artigo 2" da Lei n• 8.629/93, a se
guinte redação: 

"Ar!. 2• ·····-·--······---···--·······- . 

§ 3° Não será considerada, para os 
fins desta Lei, qualquer modificação quanto 
à titularidade ou à dimensão do .imóvel, cuja 
exploração não atenda os requisitos para 
classificação como prioridade produtiva, 
ocorrida dentro do prazo de 90 (noventa) 
dias, após o levantamento de que trata o pa
rágrafo 2". 
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§ 42 Para levantamento de dados e in
fonnações do imóvel de que trata o parágra
fo 2", considerar-.;e-á, para fins de classifi
cação do imóvel, o uso da terra, a quantida
de colhida e o rebanho observados no ano 
agrícola imediatamente anterior a este le
vantamento. 

§ 62 A notificação prévia a que se refe
re o parágrafo 2• deverá ser feita pessoal
mente ou por edital publicado, por duas ve-

- zes, em jornal de grande circulação no esta
do de localização do imóvel rural objeto do 
levantamento de dados e infonnações, pra-' 
valecendo este último em caso da não loca
lização do proprietário. • · 

Justificação 

Com relação à modificação do § 3", do art 2", 
da Lei n• 8.629193, é necessário uma dupla aborda
gem, que pennita analisar a questão objetivamente. 

A primeira diz respeito às aHerações de titulari
dade e aos desmembramentos. É bem verdade que, 
em alguns casos, estes são levados a efeito na ten
tativa de descaracterizar imóveis rurais comprovada
mente não produtivos, transfonnando-os em peque
nas e médias propriedades insuscetíveis de desa
propriação. 

Esta é a exceção, porém, e não a regra. Imobi
lizar tais transações na área rural pelo período de 2 
(dois) anos é impor uma restrição muito elevada à 
dinãmica própria do setor. 

Além disto, a celeridade requerida nos procedi
mentos desapropriatórios parece desaconselhar o 
hiato excessivamente longo de 2 (dois) anos entre a 
vistoria da área para fins de reforma agrária e a 
ação efetiva da desapropriação por interesse social, 
nos casos em que ela é cabível e necessária. 

Assim, considera-se o prazo de 90 (noventa) 
dias como suficiente para o alcance dos objetivos, 
facilitando e agilizando a Refonna Agrária. 

No entanto, é importante frisar que este dispo
sitivo não pode recair, indistintamente, sobre todos 
os imóveis rurais, sob pena de penalizar-se, também 
e arbitrariamente, os imóveis que não são passíveis 
de desapropriação, de acordo com o art 184, da 
Constituição FederaL 

A segunda abordagem parece desaconselhar a 
proibição de serem consideradas as aHerações refe
rentes à utilização do imóvel vistoriado, qualquer 
que seja a classificação do imóveL É preciso levar 
em conta que a desconsideração das mesmas, nos 
90 (noventa) dias seguintes à vistoria, poderá provo
car danos irreparáveis ao incremento da produção 

rural, extremamente sensível e com respostas rápi
das às definições relativas à política agrícola nacio
nal e às oscilações do mercado externo. Afinal, 
questiona-se: a quem interessará investir na expan
são da área cultivada e na utilização de novas tec
nologias se pairar sobre o imóvel a possibilidade de 
ser desapropriado a qualquer momento, especial
mente se todo o esforço produtivo puder ser caracte
rizado como •maquiagem"? 

Dessa forma, adotou-se nova redação ao pará
grafo proposto para excluir as modificações relativas 
a utilização do imóvel e incidir a proibição de aHera
ções sobre a titularidade e os qesmembramentos, 
no período de 90 (noventa) dias, apenas sobre os 
imóveis suscetíveis de desapropriação. 

O parágrafo 42 estabelece a fixação do perío
do de tempo a ser considerado para a obtenção das 
infonnações relativas à exploração do imóvel visto
riado. Optou-.;e pelo ano agrícola, ao invés do uso 
alternativo do ano civil e agrícola, em função de que 
sua utilização guarda maior coerência com a ativi
dade rural. 

Com relação ao parágrafo 62, relativo a notifi
cação prévia da vistoria ao proprietário do imóvel, 
fez-se pequena alteração, com a finalidade de tomá
la imperativa e atender às peculiaridades regionais 
que, muitas vezes, impossibilitam ao proprietário to
mar ciência da vistoria a ser realizada Resguarda
se, no entanto, com a prevalência da notificação por 
edital, a possibilidade de ser comprovada a notifica
ção ao proprietário nos casos em que não for localizado. 

Sala das Sessões, 19 de julho de 1996. - Se
nador Jonas Pinheiro. 

EMENDA N° 4- PLEN 

Introduz alterações na Lei n• 8.629, 
de 25 de fevereiro de 1993. 

Suprima-se, no art 1• do PLS n• 41/96, o§ 22 

do artigo 42 proposto para a Lei n• 8.629193, man
tendo-se a redação original da Lei. 

Justificação 

O parágrafo proposto no projeto penaliza, 
acentuadamente, a média propriedade, que poderia 
ter sua classificação aHerada para grande proprieda
de em função de não mais serem descontadas para 
o cálculo de número de módulos fiscais as áreas 
comprovadamente imprestáveis para a exploração 
agrícola ou florestal e as áreas de reserva legal, pre
servação ambiental e de interesse ecológico. 

O autor afinna, na sua justificativa,. que "trata
se da necessidade de preencher lacuna na legisla-
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ção agrária, considerando a área total do imóvel 
corno referencial para definir o tamanho da proprie
dade". 

Observa-se, no entanto, que o art. 4" da Lei n• 
4.504/64- Estatuto da Terra- já estabelecia o 'mó
dulo rural" corno base para a conceituação da pro
priedade familiar e da determinação da dimensão 
económica dos imóveis rurais, bem corno da classifi
cação em minifúndio, latifúndio ou empresa rural. 

O Decreto n" 55.891/65, ao regulamentar dis
positivos do Estatuto da Terra, estabeleceu ainda 
que o dimensionamento do módulo define área agri
cultável, que deve ser considerada, e que o módulo 
rural, como referência de dimensão econômica, será 
utilizado para a caracterização dos imóveis rurais. 

A Lei n• 6.746, ao alterar dispositivos do Esta
tuto da Terra'e instituir o conceito de módulo fiscal, a 
nível municipal determinou que o mesmo fosse fixa
do levando-se em conta 'o conceito de propriedade 
familiar, ou seja, mais uma vez considera-se o mó
dulo seja ele fiscal ou rural, corno expressão de di
mensão econômica, o que pressupõe a considera
ção apenas da área aproveitável. Assim, dentro des
ta filosofia, o 'número de módulos fiscais de um imó
vel rural será obtido dividindo-se sua área aproveitá
vel total pelo módulo fiscal do município'. O texto 
proposto deve, portanto, ser suprimido pois contra
ria, frontalmente, os pressupostos de um conceito 
básico da legislação agrária. 

Sala das Sessões, 19 de julho de 1996. - Se
nador Jonas Pinheiro. 

EMENDA N° 5- PLEN 

Introduz alterações na Lei n• 8.629, 
de 25 de fevereiro de 1993. 

Suprima-se, no art.1° do PLS n• 41/96, as alte
rações do caput e da alínea c, do inciso 11 do art 62 
propostas para a Lei n• 8.629/93, mantendo-se a re
dação original da Lei. 

Justificação 

A proposta modifica o concefto de propriedade 
produtiva, estabelecida no art 62 da Lei n• 8.629/93, 
vinculando os graus de utilização da terra e de efi
ciência na exploração ao cumprimento dos requisi
tos da função social da terra. 

A justificativa apresentada esclarece que •a al
teração visa tomar equivalente o conceito de 'pro
priedade produtiva' ao de 'empresa rural', consa
grado no Estatuto da Terra, na Lei n• 6. 7 46/79 e no 
Decreto n• 84.685/90'. 

O Estatuto assim define a Empresa Rural: 

'VI - Empresa Rural' é o empreendimento· de 
pessoa física ou jurfdica pública ou privada, que ex
plore economicamente e racionalmente imóvel rural, 
dentro de condições de rendimento econômico da 
região em que se situe e que explore área mínima 
agricultável do imóvel segundo padrões fixados pú
blica e previamente pelo Poder Executivo. Para esse 
fim, equiparam-se às áreas cultivadas as pastagens, 
as matas naturais e artificiais e as áreas ocupadas 
com benfeitorias. • 

Como se vê, a referência é quanto à explora
ção econômica e racional do imóvel, que se alcança 
hoje, quando atingidos os graus de utilização da ter
ra - 80% e de eficiência na exploração - 100%, pre
vistos na lei, coerentemente com os dispositivos 
constitucionais. 

A Constituição Federal, ao fixar as áreas jnsu
cestiveis.de desapropriação, no art 185, desta6ou a 
propriedade produtiva ao lado das pequenas e mé
dias propriedades. Dessa forma, ressaltou o fato de 
que, na abrangência do 'comprimento da função so
cial da terra, existe uma instância - o aproveftarnen
to racional e adequado - que garante à propriedade 
a sua condição de produtiva, presente, mesmo 
quando os demais requisitos não são atendidos. 

Em vista disso considerou-se que o texto aluai 
expressa com clareza as disposições constitucionais 
devendo ser mantido. 

A modificação do cálculo do Grau de Eficiência 
na Exploração, definido no inciso III, do § 2", do art. 
6°, da mesma Lei, passando a adotar como parâme
tro a área aproveftável em substituição à área efeti
vamente utilizada, reduz a consideração da utiliza
ção da terra como requisfto para a classificação do 
imóvel corno produtivo. 

Com o cálculo efetuado desta maneira, somen
te obterão 100% de eficiência as propriedades que 
estiverem atingindo os rendimentos máximos e utili
zando toda a área aproveitável do imóvel. A propos
ta entra em contradição com o índice de utilização 
da terra exigido, que é de 80%. Ou seja, nenhuma 
imóvel com grau de utilização variando no intervalo 
de 80 a 99% será considerada produtiva, pois não 
conseguirá atingir 100% de grau de eficiência, mes
mo atendendo os índices de produtividade fixados. 
Portanto, deve ser mantida a atual sistemática de 
cálculo. 

Sala das Sessões, 19 de julho de 1996. - Se
nador Jonas Pinheiro. 

EMENDA N• 6-PLEN 

Introduz alterações na Lei n" 8.629, 
de 25 de fevereiro de 1993. 
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Dê-se, no art 12 do PLS n• 41/93, à alínea b, 
do inciso III, do art 62 , da Lei 8.629/93, a seguinte 
redação: 

"Art. 6
2 

···----··-······----·········

§ 3"- ···-··--·-·······----·········--· ·-
11) as áreas de pastagens plantadas e 

nativas, observado, em relação às pasta- . 
gens nativas, o índice de lotação por zona 
de pecuária, fixado pelo Poder Executivo." 

Justificação 

A alteração a ser feita visa corrigir a distorção 
atual de limitar o conceito de área utilizada com rela
ção às pastagens plantadas, para fazê-la ser consi
derada como tal em sua integridade. A modificação 
que aqui se impõe decorre do atto custo de implan
tação das mesmas, do período de formação neces
sário e da lógica de que o proprietário que opta por 
tal investimento o faz com a expectativa de retomo e 
de não subutilização pa área. · 

Sala das Sessões, 19 de julho de 1996. - Se
nador Jonas Pinheiro. 

EMENDA N2 7-PLEN (SUBSTI1UTIVO) 

Introduz alterações na Lei n• 8.629, 
de 25 de fevereiro de 1_!193. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1° A Lei n• 8.629, de 25 de fevereiro de 

1993 passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art: 2° ··-········----···-····--············ 
§ 3° Não será considerada, para os 

fins desta lei, qualquer modificação quanto à 
titularidade ou à dimensão do imóvel, cuja 
exploração não atenda os requisitos para 
classificação como propriedade produtiva, 
ocorrida dentro do prazo de 90 (noventa) 
dias, após o levantamento de que trata o pa· 
rágrafo 2". 

§ 4° Para levantamento de dados e in
formações do imóvel de que trata o parágra
fo 2", considerar-se-á, para fins de classifi
cação do imóvel, o uso da terra, a quantida
de colhida e o rebanho observados no ano 
agrícola imediatamente anterior a este le
vantamento. 

§ 52 Para fins desta Lei, o órgão fede
ral competente é o órgão executor da refor
ma agrária. 

§ SO A notificação prévia a que se refe
re o parágrafo 22 deverá ser feita pessoal
mente ou por edital publicado, por duas ve
zes, em jornal de grande circulação no esta· 

do de localização do imóvel rural objeto do 
levantamento de dados e informações, pre
Yalecendo este último em caso da não loca
lização do proprietário. • 

"Art. SO •..•••.••• : •.••.•• ~ •• -.::..-·······-···
§ 3• ······················-······-·---.. ·-·-
11) as áreas de pastagens plantadas e 

nativas, observado, em relação às pasta
gens nativas, o índice de lotação por zona 
de pecuária, fixado pelo Poder Executivo. 

V) as áreas sob processos técnicos de 
formação ou recuperação de pastagens ou 
de culturas permanentes; com acompanha
mento de profissional técnico habilitado. • 

• Art. 12. ················-·-·---·-····-·-··-·· 
§ 32 No caso de presença de possei

ros, a avaliação do imóvel será procedida de 
fórma a considerar a ancianidade das ocu
pações e o percentual da área do imóvel 
ocupada por posseiros. • 

Art 22 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 32 Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Justificação 

A inclusão do § 32 ao art 22 da Lei n• 8.629, de 
1993, solucionará um dos mais sérios problemas en
frentados hoje pela Reforma Agrária: a descaracteri
zação de imóveis não produtivos através do des
membramento de parcelas, transformando-os em 
pequenas ou médias propriedades insuscetíveis de 
desapropriação. Ao impedir que "alienações" simula
das se concretizem, a proposta ajudará a agilizar o 
processo de reforma, que em alguns Estados encon
tra-se paralisado devido a tais expedientes. 

O acréscimo do parágrafo 42 ao art 22 da Lei 
n• 8.629/93, permite definir claramente qual o perío
do de tempo a que devem referir-se os dados e in
formações levantados no imóvel rural. A opção pelo 
ano agrícola justifica-se pelas próprias peculiarida
des da a!Mdade agrícola e pelas possibilidades que 
oferece de ajustar-se aos tipos de exploração predo
minantes nas várias regiões do País. 

A adição do parágrafo 5" ao art. 2" da Lei n• 
8.629/93, se justifica para eliminar ambigüidades na 
interpretação da Lei, dando competência indiscutível 
ao atual Instituto Nacional de Colonização e Refor
ma Agrária -INCRA, como órgão executor da Refor
ma Agrária. 

o parágrafo 62 procura "eliminar definitivamen
te, as controvérsias que se estabeleceram entre os 
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expropriados e o Poder Público sobre a notificação 
do detentor do imóvel passível de desapropriação". 
A prevalência do edital, nos casos da não-localiza
ção do proprietário, agiliza o processo, garantindo 
ao órgão executor comprovar a notificação. 

Uma das alterações a ser feita no art. 6" da Lei, 
visa corrigir a distorção atual de limitar o conce~o de 
área utilizada com relação às pastagens plantadas, 
para fazê-la ser considerada como tal em sua integri
dade. A modificação que aqui se impõe decorre do alto 
custo de implantação das mesmas, do periodo de for
mação necessário e da lógica de que o proprietário 
que opta por tal investimento o faz com a expectativa 
de retomo e de não subutilização da área 

A outra atteração proposta no arl 6° objetiva 
apenas esclarecer a necessidade de que os proces
sos técnicos de formação ou recuperação de pasta
gens ou de culturas permanentes, por sua natureza, 
devem ser objeto de acompanhamento por profissio
nal técnico habil~do. 

Acrescente-se Ó parágrafo 3" ao arl 12 da Lei 
n• 8.629/93, para fazer incluir a presença de possei
ros, a ancianidade das ocupações e o percentual da 
área do imóvel que se encontra ocupada como va
riáveis a serem consideradas para fins de avaliação 
do imóvel rural a ser desapropri_.ado, contemplando, 
dessa forma, critério que já é pratica usual na avalia
ção dos imóveis rurais. 

Sala das Sessões, 19 de julho de 1996. - Se
nador Jonas Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o 
Ofício Sf72, de 1996 (n• 2212196, na origem), de 19 
do corrente, comunicando que a Superintendência 
de Desenvolvimento da Cap~l - Sudecap, autar-. 
quia vinculada ao município de Belo Horizonte, cele
brou, com a garantia daquele Órgão, contrato com o 
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A., 
mediante o qual assumiu dívidas da empresa Men
des Júnior sem observar as formalidades previstas 
no art. 2° da Resolução n• 11, de 1994, desta Casa 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra à nobre Senadora Bened~ da 
Silva. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, 
pela ordem. 

Pediria a V. Ex", antes mesmo de conceder a 
palavra à nobre Senadora Bened~ da Silva, que me 
permitisse, pela letra regimental, fazer uma comuni
cação urgente e inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) ·
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Ca
bral para uma comunicação inadiável, pelo prazo de 
cinco minutos, nos termos do art. 14, inciso VII, do 
Regimento Interno. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para 
uma comunicação inadiável Sem revisão do ora
dor.)...: Sr. Presidente, quando os trabalhos da As
sembléia Nacional Constituinte tiveram seu término, 
ficou inseri dÓ o arl 40 no. Ato das Disposições Cons
mucionais Transitórias, que tem este texto: 

• Ar!. 40. É mantida a Zona Franca de 
Manaus, com ·suas características de área 
de livre comércio, de exportação e de impor
tação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de 
vinte e cinco anos, a partir da promulgação 
da Constituição.· 

Veja V. Ex" que são vinte e cinco anos de in
centivos fiscais, o que vai até o ano de 2003. 

Sr. Presidente,· por estar contida no Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, trata-se de 
regra de direito especial, que só tem o seu término 
quando cumprido. Só com a sua exaustão é que ela 
desaparece. · · 

Agora, a imprensa de Manaus vem noticiando, 
eom aHfssima preocupação, uma ameaça que se de
bruça novamente sobre a Zona Franca de Manaus, 
desrespeitando o Texto Constitucional, partida do 
Ministério do Planejamento. 

A s~o se revestiu de uma gravidade tão 
grande, Sr. Presidente, que um dos jornais que 
apóia a Presidência da República publicou um ed~ 
rial com o tilulo "Contradição Neoliberal•, nos se
guintes termos: 

•Diferentemente do que propõe o rela
tor da matéria, Deputado Mussa Oemes, a 
posição do Ministério chefiado por Kandir é 
ofensiva à Zona Franca de Manaus. Enquanto 
o parlamentar coloca-se contra qualquer moãt
licação que possa prejudicar a ZFM, os técni
cos do MPO entendem absurdo o tratamento 
diSpensado ao Estado, face às suas convic
ções, expressas no que chamam de •tógica de 
tnbutação do novo ICMS•. 

Vou pedir a V. Ex" que determine a publicação 
no Jornal do Senado de todo esse editorial e, tam
bém, de outra matéria publicada pela imprensa de 
Manaus, onde se vê que a gravidade da situação -
conforme dizia há pouco - adquiriu graves níveis de 
insegurança para o Estado. 
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•o GoVernador Amazonino Mendes 
enviou fax ontem, pela manhã, ao Presiden
te da República, Fernando Henrique Cardo
so, e ao Ministro de Planejamento e Orça
mento, Antônio Kandir, onde classifica de 
"assustadora, equivocada, intempestiva" a 
proposta de refonna tributária no que diz 
respeito à Zona Franca de Manaus. 

No documento, o Governador disse 
que "mais urna vez o tema Zona Franca de 

· Manaus se coloca em posição delicada". 
Amazonino Mendes observa que de acordo 
com o Deputado Mussa Demes, relator da 
matéria, o Ministro Kandir resolveu mudar a 
regra do jogo de fonna •unilateral e perigo
sa, desrespeitando praticamente um ano de 
discussão e mais a homologação do Minis
tro anterior, que participou, também, do 

·acordo." 

O Ministro José Serra havia participado do 
acordo; por isso, o Presidente da República foi ques
tionado para mandar anular a decisão intempestiva 
do Ministro do Planejamento. 

Sr. Presidente, pedi a palavra a V. Ex', porque 
isso é de uma gravidade enoiTl)e. Primeiro, atenta
se contra a segurança da Zona Franca de Manaus. 
V. Ex" é da região e conhece as tentativas de des
truição que têm sido feitas, fazendo com que os em
presários acabem encerrando e fechando as suas 
fábricas. E o que é mais grave é o desrespeito cons
titucional. Só quem desconhece uma regra de direito 
especial é que poderia arvorar-se a ser o dono de 
uma refonna dessa natureza. 

A minha presença, portanto, é de protesto. Re
pito a V. Ex": se isso se reafirmar, o Governo me en
contrará e - tenho certeza - também a Bancada Fe
deral do Amazonas, para inviabilizar pedidos dessa 
natureza, que ferem o Texto Constitucional. 

Por enquanto, é esse o registro, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -

Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da 
Silva, por cessão do Senador Bamardo Cabral, por 
20 minutos. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em pri
meiro lugar, gostaria de agradecer ao Senador Ber
nardo Cabral, que concordou em fazer a pennuta 
para que eu pudesse manifestar-me de pronto, pois 
ainda não me encontro totalmente restabelecida de 
minha saúde e gostaria de passar o menos tempo 
possível exposta ao ar condicionado. 

Felizmente, estou retomando depois de um re
pouso forçado. Como o Senado Federal tomou co
nhecimento, eu, lamentavelmente, depois de vários 
discursos feitos desta tribuna, contraí hepatite. Digo 
lamentavelmente porque não é bom que tenhamos 
qualquer tipo de doença. É irônico, porque lembro
me da oportunidade em que ocupei esta tribuna para 
falar do surto que havia no Estado do Rio de Janeiro 
e que, de urna certa forma, tentavam esconder com 
relação ao dengue. E eu tive dengue. Depois, eu fa
lava a respeito da hepatite B, porque havia constata
do a dificuldade do Ministério da Saúde em adquirir 
as chamadas vacinas de Cuba, pois estava havendo 
um desentendimento na interpretação dada à com
pra das vacinas, uma vez que existia à informação 
de que o Ministério da Saúde não poderia, de forma 
nenhuma, fazer essa compra sem licitação. Então, 
busquei investigar. Estive em Cuba e constatei que, 
infelizmente, estava existindo um atropelo de ordem 
política e não pura e simplesmente de licitação, já 
que Cuba participou, juntamente com dois outros la- · 
boratórios, dessa disputa para que o Brasil pudesse 
adquirir a vacina contra a hepatite B. 

Sabemos que é preciso agir de imediato. A he
patite tem suas várias tonnas de manffestação e 
leva à morte, à cirrose, ao câncer hepático e tem 
sido causa de morte de milhões de brasileiros. Por
tanto, não é urna doença qualquer. Ainda que eu 
não tenha contraído a hepatite 8, o fato de ter tido 
hepatite fez-me, mais ainda, defensora e porta-voz 
dessa reMndicação. Foi difícil pennanecer esses 
dias em repouso, dada a indisposição que nos tira 
da nossa tarefa diária. 

Alguns levantamentos realizados em 1993, 
apontam regiões nos Estados de Santa Catarina e 
Paraná com alannantes índices de até 40% dentre 
as doenças infecto-contagiosas; no Norte e Nordes
te, a 15%. No Estado do Rio de Janeiro, a situação 
não é diferente. 

Rz um requerimento de infonnação ao Ministé
rio da Saúde e, até hoje, não recebi resposta. Por 
isso volto a cobrar, desta tribuna, essas infonnaçõ
es, ou seja, a causa do cancelamento da compra da
quela impÕrtante vacina 

Ao ler os jornais desta semana, tomei conheci
mento que o Ministério estaria adquirindo as vaci
nas. Entretanto, mais tarde, outro jornal infonnava 
que isso não seria possível, porque os preços esta
vam superfaturados. 

Sr. Presidente, tive a oportunidade de visitar vá
rios laboratórios em Cuba. Também visitei, como inte
grante da Comissão Provisória que investiga as clín~ 
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cas no Estado do Rio de Janeiro, várias dessas clíni
cas, onde encontrei mu~as pessoas com hepatite. 

E porque sou testemunha de todas essas si
tuaÇões é que volto a chamar a atenção do Ministé
rio da Saúde. Da maneira como as coisas estão, 
chego a pensar que há alguma forma de pressão 
por parte da Comunidade Européia. 

Sabemo$ que Venezuela e Peru tiveram resulta
dos fantásticos com essa vacina Nós, no Brasil, sabe
mos perfeitamente - tenho provas disso - do alto cus
to do tratamento da hepame; um trabalhador assalaria
do, se contrair hepatite, não tem. condições de arcar 
com as despesas do tratamento - o exame mais bara
to fica em torno de R$400,00. É preciso que o Ministé
rio da Saúde leve em conla que essa vacina, em clíni
cas particulares, custa, no mínimo, US$30. 

O Brasil precisa investir em pesquisa para esse 
tipo de tratamento. Precisamos melhorar os servi
ços: Não é possível mais conviver com essa s~a
ção. Eu não poderia, de forma nenhuma, deixar de 
falar, novamente, a respeito da hepattte. 

Durante ·esSe · repouso forçado, lendo jornais, 
vendo as notícias pela televisão, vi com satisfação e 
alegria que nós votamos o Estatuto da Microempre
sa e as alterações tributárias para o setor. Fiquei 
muito contente, porque tenho sido"tlma defensora da 
microempresa, reconhecendo que tem uma carga 
muito pesada, uma tributação que foge às suas con
dições. Sabemos que a microempresa gera mais 
empregos. Com o novo estatuto, teremos condições 
de abrir mais o nosso mercado, dando garantia às 
empresas que estão sendo constituídas. A classe 
média que está fora do mercado de trabalho tem 
constitufdo pequenas empresas, que podem perfei
tamente ampliar essa nossa campanha de geração 
de emprego. Também há uma compensação com 
relação a isso. Quando defandemos a microempre
sa, estamos defendendo também a compensação 
que a acompanha, porque haverá menos desempre
go, fome, doença e marginalidade. O projeto, sem 
dúvida nenhuma, viabiliza uma melhor perspectiva 
de vida econõmica para todo o Pafs e, principalmen
te, para o Rio de Janeiro, que, hoje, depois da pres
tação de seiViÇO, tem como caracterfstica as micro
empresas, que têm dado uma nova perspectiva de 
desenvolvimento ao meu Estado. 

Tive notícia de que o PNUD, no seu Relatório 
de Desenvolvimento Humano no Brasil, constatou 
que existe uma acumulação de capital e uma má 
distribuição de renda. Se isso fosse dito há alguns 
anos, geraria apenas um discurso ideológico da opo
sição ou da esquerda, daqueles que não estão no 

poder. Mas hoje, quando o PNUD se manifesta, po
demos, sem nenhum desconforto, já que esta é a 
Casa de debate, entender que temos uma moeda 
estável, que, economicamente, o Brasil cresceu. 
Não podemos negar isso. Mas temos a certeza ab
soluta de que a má distribuição de renda traz para 
nós um desconforto social dos mais altos da Améri
ca latina. 

Ora, precisamos fazer com que este País cres
ça, que o desenvolvimento exista, mas que garanta 
também o crescimento social do individual ao colati
vo. Tenho dtto, como assistente social perseguidora 
das reivindicações nas áreas, que ·não adianta este 
País crescer economicamente e até à cusla da mão
de-obra barata e quase escrava, que não dá condi
ções de o indivíduo· crescer e fazer com que ele pos
sa ter educação, que possa deter informação, gue 
possa comer e morar bem. Não adianta, pois estàre
mos, quando faltam esses recursos, sem dúvida ne
nhuma, contribuindo para a maior fábrica de margi
nais conhecida dentro da América Latina. 

Não posso deixar de elogiar também, durante 
esse perfodo, a Lei Antifumo que gerou e continua 
gerando polêmica, já que sou uma defensora e tam
bém uma das que participaram, junto com o Deputa
do Elias Murad, na Câmara dos Deputados, quando 
era Deputada, desse projeto. Sabemos que .as· in
dústrias alteram os índices do PH de nicotina. Te
mos consciência disso. Não poderíamos, de forma 
alguma, aceitar em nome desse vício, essa falta de 
consciência, por não fiscalizar e garantir que o fumo, 
uma atividade exercida livremente no País, precisa 
evidentemente ter o seu controle. 

Devemos ter a consciência de que o cigarro 
causa cãncer e outras doenças. E não é possível 
que quem detém o poder político, seja no Legislativo 
ou no Executivo, não possa garantir um debate sa
dio em relação a essa matéria. Se verdadeiramente 
traz lucro e é um dos responsáveis pelo emprego no· 
País, também temos a consciência de que é o res
ponsável por centenas e milhares de pessoas tuber
culosas e cancerosas nos hospitais de nosso País. 

Também gostaria de falar a respeito da telefonia 
celular e outras votações que esta Casa fez. Acred~o 
que terei oportunidade de fazé-lo ao longo desta se
mana. Mas não poderia deixar de lamentar, ao con
cluir, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a grande 
polémica criada com relação à delegação de parta
mentares que eslarão indo a Atlanta, a partir do dia 31. 

Estou aqui como aquela que é também respon
sável pela defesa dos interesses do Estado do Rio 
de Janeiro. Estou conclamando o Comitê 2.004 para 
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que se manifeste, .fomos convidados por ele e a 
Coca-Cola, assim como toda a Bancada do Estado 
do Rio de Janeiro, porque quero, de viva-voz, dizer 
que acho legítimo o Rio de Janeiro pleitear ter as 
Olimpíadas em 2.004, e me coloco inteiramente à 
disposição desse empenho. 

Caso esteja em melhor condição até a data 
· prevista, irei a Atlanta, com a maior transparência, e 
direi, no decorrer dessa semana, porque sei da im
portância de se fazer esta pressão, para o Brasil e 
para o Estado do Rio de Janeiro. E direi, desta tribu
na, quais os interesses que, de minha parte, estão 
colocados, que me interessam e que quero apoiar e 
defender. 

Temos que fazer com transparência nos objeti
vos. Não tenho aqui procuração da Coca-Cola, do 
guaraná ou de qualquer outra empresa. mas sei que 
as mesmas não são clandestinas neste Pafs. A 
Coca Cola, juntamente com outras empresas, faz 
parte do Comitê 2.004 e está patrocinando vários 
eventos nes•<> País: Isso não é de interesse apenas 
do Comitê 2.004, mas também do Governo Federal; 
do Ministro Extraordinário dos Esportes, Edison 
Arantes do Nascimento; do Governador do Estado 
do Rio de Janeiro; do Prefeito do Município do Rio 
de Janeiro; do Campus Universitário do Estado do 
Rio de Janeiro. Há muitos interesses legítimos, que, 
verdadeiramente, me deram condições de vir a esta 
tribuna para lamentar profundamente essa atitude. 

Até agora não entendi o que está por trás de 
tudo isso. Não é verdadeira a afirmativa de que a 
Bancada irá a Atlanta no momento em que haverá 
votação, porque se conclui que, no dia 31 de julho, 
não haverá nenhuma votação de relevância nesta 
Casa. 

Pedirei o registro do coolvite feito há muito tem
po pelo Comitê 2.004. Na ocasião em que o Ministro 
Renato Archer nos convidou para ir a Atlanta, con
tou-nos que não apenas iríaffiQs às Olimpíadas, mas 
também que, na volta, daríamos continuidade a um 
projeto de sustentação, buscando os recursos junto 
ao Governo Federal no sentido de estruturar a cida
de para receber as olimpíadas. Na oportunidade, 
vou dizer quais os projetas que estão em jogo. 

Sr. PreSidente, temos que tratar essa questão 
como sendo uma causa pertinente aos interesses do 
País e, em particular, do Estado do Rio de Janeiro, 
cuja bancada não pode, de forma nenhuma, deixar 
de dar o seu apoio com transparência nos objetivos. 
E assim o laço, não em nome do Partido dos Traba
lhadores, mas primeiro como cidadã do Estado do 
Rio de Janeiro e, também, como Senadora eleita por 

aquele estado, porque penso que é perfeitamente le
gftimo. · 

Não sou uma torcedora contumaz, de compa
recer ao Maracanã; sequer fui a um jogo, porque 
não tenho adrenalina para assistir a disputas e com
petições nesse nível. Quero crer que a nossa pre
sença lá será, sem dúvida, para estreitar os conta
tos, buscar aliados, fazer parcerias e- por que não? 
- aqueles que gostam, poder assistir a uma partida. 

Não podemos ser hipócritas. Quem é que não 
gostaria de assistir a uma-final do Brasil com qual
quer que seja o outro time, numa disputa de Atlanta? 
Para quem está acostumado a freqüentar o Maraca
nã, seria hipocrisia dizer que não, mas para os que 
não frequentam aquele estádio, como eu, talvez dei
xassem de comparecer. 

Acredito qoe a maioria dos brasileiros torce- e 
torce muito! - para que as Olimpíadas de 2004 Se
jam realizadas no.Brasil, e eu torço para.que sejam 
no Rio de Janeiro. . 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. BENEDfTA DA SILVA EM SEU Dis
CURSO: 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadora~ 
Felizmente estou retornando aos trabalhos parlamentares 

depois de um perfodo-de repouso absoluto, por. conta de uma he
patite que me levou à reclusão involuntária. Como profissional da 
área, e comprometida politicamente com a luta pela melhoria das 
condições de saúde da população, inúmeras vezes usei a tribuna 
dessa casa para denunciar, alertar e cobrar dos órgãos governa~ 
mentais responsáveis uma politica pública competente para o se
tor dando ênfase à questão da hepatite já que, no Brasil. ela está 
matando muito mais gente do que a AIOS. 

Além das reiteradas vezes em que me pronunciei sobre o 
assunto, tive a oportunidade de viajar e conhecer a reafidade de 
alguns países que investem maciçamente em saúde. VISitei um 
dos melhores e mais modernos centros mécfiCOs do mundo. Pas
sei algumas informações a respeito da sHuação no Brasll e recebi 
outras, valiosas. Estive gestlonando õretamente o Sr. Presidente 
da RertJbHca e o Sr. Ministro da Saúde, no sentido de obtermos 
avanços reais a partir do intercâmbio que podertamos realizar 
nessa área 

A hepatite é 001a doença que pode se manifestar de múlti
plas formas, sempre atacando o ffgado, podendo ocasionar a cir~ 
rose, o cânce.r hepático e levar a morte. Alguns levantamentos 
realizados em 1993, apontam regiões nos Estados de santa ca~ 
tarina e Paraná, com alarmantes rndices de até 40% de incidência 
da doença. No Norte e Nordeste do País, aproximadamente. 15% 
da população sofre de hepatite. O número de óbitos no País são 
conflitantes, pois o controle epidemiológico é deficiente, mas 
sabe-se que ele anda na casa dos milhões. A questão do descon-
trole da hepatite, no Brasil, beira à calamidade. 

Encaminhamos em março desse ano, um Requerimento de 
Informações ao Ministério da 5aúde sondtando esdaredmentos 
com relação ao cancelamento que foi feito, em dezembro do ano 
passado, do processo Iicitatório que levaria à compra de 20 milhõ
es de doses da vacina cubana contra hepatite B. Constava que a 
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concorr,ênda havia sido suspensa por conta de denúndas de su
perfaturamento. Por isso encaminhamos o tal requerimento. Para 
ficannOs ao par do que realmente acontecera Já que o cancela
mento traria enonnes preJuízos em tennos de saúde pública. Só 
que até o presente momento intenzmente não recebemos qual
quar resposta do Ministério. 

E recentemente a imprensa noticia que se as negociações 
para a' cOmpra das vacinas rubanas tomarem curso os laborató
rios lnlemadonals acionarão a justiça. Será que os efeHos da Lei 
Helms Burton eslão se fazendo sentir aqui nos trópicos? A comu· 
nidade européia não eslã aceitando essa afronta qua fera o co
mércio legal lntemaclonaL Tampouco o C3nadá. eslã passivo. 
Será que o Brasil cederá às pressões e não negociará com um 
pafs qua tem a melhor e mais avançada tecnologia a serviço do 
combate à hepatite B? 

Gostaria de dizer ainda que diSpomos de acordo comercial 
com CUba, o que facilila e barateia a troca e a compra de produ
tos entra os dois parses. Num passado recente o 8raslt se benefi
ciou muHo desse acordo. Por que ele não está sendo utilizado 
para agilizar a compra das vacinas contra hepatite? Vários pa~ 
ses, Inclusive do Terceiro Mundo, como o Peru e a Venezuela, es
tão se baneflclando com os resultados fantásticos. advindos da 
vacfnação. em tennos de saúde preventiva. No Brasal, a vacina 
eslã fora dos postos da sallde. Quem quiser ser Imunizado contra 
a hepatite B deverá procurar as clfnk:as particulares e dispor de 
30 dc5lares para pagar a dose da vacina. 

Enquanto isso, o llnlco caminho que deveria ser trDhado 
pelas autoridades parece relegado ao segundo plano. investir pe
sado na pesqutsa e na busca de melhorias dos resultados no tra
tamento da hepatite, principalmente através de programas de pre
venção e diagnóstico precoce. Melhorar os serviços de epidemio
logia. defk:lentes e carentes de pessoal. Adquirir urgentemente as 
vacinas que salvarão milhões de braslelros-da morte prematura. 

Ironicamente, fui atingida pela doença conba a qual tenho 
lutado tanto. Mas embora estivesse obrigatoriamente de molho, 
não deixei da acompanhar os acontecimentos através da inpren-
sa. mantendo contato diário com meu gabinete. Gostaria de fazer 
algumas breves considerações com relação a alguns ternas que 
ma chamaram a atenção. 

Primeiro dizer da minha satisfação pela aprovação, por, 
esta casa, do novo Estatuto da Mkroemprasa e das alterações 
trlbutárlas para o setor. É verdadeiramente um avanço e espera
mos que a tramitação na Câmara seja célere e que as matérias 
tenham lá o mesmo desfecho. 

Constitui-se verdadeiramente um avanço a aprovação do 
novo Estatuto da Microempresa. Sabe-se que o setor é responsá
vel por um mercado de trabalho que absorva muito mais mão-de
obra do que as grandes empresas que cada vez mais estão di~
pensando-a. sabe-se que as empresas de fundo de quintal estão 
a(, se -pmrderando devido à crise do desemprego, fundonando 
cfandestinamente porque não suportam a carga trlbutáría atual. 
Mas vem a Receita Federal e grita que deixará de recolher cerca 
de 4 bDhões de reais. Vem o Sebrae e contra-argumenta dizendo 
que a perda será de no máximo 1,5 bilhão de reais.. 

~ praclso abandonar definitivamente essa mentalidade es
bitamente economicista e pragmática segundo a qual o único ca
minho bom para o Pais é quando 2+2 = 4. Segundo a qual, quan
do as estimativas dlzem que se deixarmos de recolher imediata
manta 1,5 ou mesmo 4 bilhões de reais,. o negócio é péssimo. 
Ora, 1->3 também é Igual a 4. 4+0 também é Igual a 4. 2x2 tam
bém é igual a 4. Eu quero dizer que são muitos os caminhos que 
poderão ser buscados. Enlão não se computa como ganho real 
os milhares de empregos que estarão sendo gerados? Não se 
computa como ganho real as novas empresas que estarão ingres
sando no mercado? Não se computa a melhor distribuição de ren-

da e conseqOentemente de elevação do nível de vida, que advi
rão dessa nova politica? Menos desempregados nas filas, menos 
fome, menos pobreza menos doenças nos hospitais. menos mar
ginalidade nas ruas. não se computam como ganhos reais? Ora, 
o relatório sobre Desenvolvimento Humano no BrasH, do PNUO, 
reconhece que não adanta simplesmente acumular" capitais se as 
riquezas geradas pela economia não forem revertidas em benefi
cio da melhor qualidade de vida da população. Ê isso que esses 
doís projetas estão fazendo em últina análise: vlabilizando uma 
melhor perspectiva de qualidade de vida para os pequenos, os 
mlcroempresários e suas fammas. o povo. 

Outro assunto que eu gostaria de aplaudir aqui é da Iniciati
va do governo federal: a recém sandonada Lei antifumo. O argu
mento de que as indústrias do tabaco geram bons impostos e mi
lhares de empregos não podem ser aceitos pela sociedade. To
dos sabemos que o poder público gasta muito mais do que arre
cada tratando dos maleffcios advindes dos efeitos nocivos dos ve
nenos contidos no dga.rro. E se as indústrias do tabagismo estão 
alterando criminosamente os rndices do PH contidos na nicotina, 
para induzirem maiS rapidamente os fumantes ao vfdo. cabe 
mesmo ao parlamento e aos governos federais estaduais e fl!Uni
cipais cria,ren:J restrições ao uso indiscriminado do tabaco. bus
cando regular o setor bem como uma mudança de consciência e 
de hábitos nos fumantes. 

Por outro lado, não poderia deixar de lamentar a polêmica 
criada em tomo da viagem do grupo de par1amentares convida
dos pelo Comitê Rio 2004, aos Jogos Olfmpicos de Atlanta, pa.tro
dnada pela Coca-Cola. Não entendo exatamente que sentimen
tos ou interesses levaram alguns a desencadearem uma feroz 
campanha contra essa viagem. Foi marcada com meses de ante
cedência, muito antes de que fosse decidida a vinda da CPMF 
para votação no Congresso. O perrodo compreende de 31 de ju
lho, uma quarta-feira, exatamente quando se encerra a convoca
ção extraordinária, a 5 de agosto, uma segunda·f~ira, quando 
será efetiVamente reiniciada a presente legislatura. E uma falácia 
afirmar que haverá prejuízo no bom andamento dos trabalhos, 
das votações. 

Da mesma fonna, não haverá õnus algum para os cofres 
pllblicos. para o contribuinte, já que a viagem é cortesia da Coca
Cola, que está patrocinando os jogos. Esta empresa não deve 
ser coloca.da na vala comum das suspeitas levianas porque não 
há um projeto sequer de seu i1teresse, tramitando no COngresso. 
O objetiVo do comttê Rio 2004, ao convidar um grupo de parla
mentares, a maioria absoluta representante do Estado do Rio, é 
óbvia Muitos afnda não pararam para pensar a respeito da impor
tância estratégica do trabalho do COmitê Rio 2004. Àqueles que 
ainda não estão conscientes da inportãncia de a cidade do Rio 
de Janeiro sediar os jogos olfmpicos de 2004 eu afirmo: Esta 
oportunidade única poderá representar a redenção para a cidade 
maraVIlhosa que mais Já rendeu em turismo nacional e Internacio-
nal e setviços para o País.. 

A reali;za.ção do sonho, o Rio de Janeiro como sede dos 
Jogos Olfmpicos de 2004, deverá projetar para todo o mundo 
uma nova fase do nosso Pars, e irá certamente atrair investimen
tos nas mais variadas áreas da economia também para outros Es
tados, além do Rio propriamente. Isto se nos ooirmos e trabalhar
mos com inteligência Precisamos abandonar a velha mentalidade 
individual e transformá-la na visão do colativo. Só assim podere
mos fazer hente às mazelas que ainda assombram o nosso povo 
triste. Basta ter uma visão do colativo, sair de si mesmo. Olhar o 
mundo e retomar a si reconhecendo as necessidades dos outros 
como a nossa. 

Continuo acreditando nesse Pafs, mesmo com a enonne 
concentração de renda que ainda verificamos.. Mesmo com a bru-
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tal exploração da mão--d&.-obra que é uma das mais baratas do 
mundo. sem falar da exploração da mao-da-obra infantil e da 
mão-de-obra escrava. Continuo acredilando nesse Pars mesmo 
com os alarmantes fndlces de pobreza e desnutrição que colocam 
o Brasil entre os mais pobres do mundo, apesar de termos tantas 
riquezas a distribuir. Continuo aaeditando nesse Pars porque 
continuo acreditando no ser humano. E sobre ele deposito toda a 
minha esperança. Esperança de uma sociedade justa e humana. 
de dias melhores, mais felizes para os que hoje sofrem, quando 
enfim poderemos, verdadeiramente, todos, sentarmos à mesa far
ta a celebrannos o novo século que está por virt 

Era o que tinha a dizer:! Muito obrigada! 
Senadora Beneciita da SUva 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Francelina Pe
reira, por cessão do Senador Levy Dias, por vinte 
minutos. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Pre,.;dente, Sr"s e Srs. Senadores, cum
pre-me, nesta hora, trazer um testemunho sobre a 
situação das rodovias federais do Pafs e lamentar 
que este quadro seja·efetivamente preocupante. 

O elevado grau de deterioração da malha rodo
viária brasileira acaba de ser atestado por uma pes
quisa realizada pela Confederação Nacional do 
Transporte - CNT. 

A pesquisa cobriu 37.367 km das principais ro
dovias pavimentadas, correspóndendo a mais de 
72% da malha, concluindo que o estado geral de 
conservação é de péssimo a regular em 93,6% da 
extensão avaliada. 

Esta é a segunda vez que a CNT promove, 
com seus próprios recursos técnicos e financeiros, 
uma pesquisa nacional das estradas brasileiras, re
velando a preocupação de sua diretoria, especial
mente do seu Presidente, Clésio Andrade, para com 
o alarmante estado de conservação das rodovias 
brasileiras e com as graves conseqüências sócio
econômicas decorrentes. 

Não é difícil perceber, Sr. Presidente, que o la
mentável estado de conservação das principais ro
dovias brasileiras é um dos fatores importantes no 
registro de acidentes de trânsito. 

Estradas esburacadas e sem sinalizaçã!) cons
tituem fatores adicionais de risco, que desenca
deiam acidentes fatais quando associados a moto
ristas imprudentes e sem a necessária experiência 
no tráfego de rodovias. 

Mas o péssimo estado de conservação das rodo
vias também acarreta um elevado custo adicional do 
transporte de carga, inviabilizando, muitas vezes, o 
deslocamento de produtos de uma região para outra. 

Há casos em que é mais barato importar pro
dutos agrícolas, pagando transporte marftimo de lon-

ga distância, do que transportá-los por caminhão 
dos centros produtores mais distantes para os cen
tros de consumo. 

O proibitivo o custo do transporte, em decor
rência da situação de degradação da malha rodoviá
ria, que também tem contribuído para desestimular 
os produtores e levá-los a virtualmente abandonar 
frentes de produção que, em outras circunstâncias, 
teriam tudo para dar certo. 

É o caso da produção de soja em Goiás e no 
Oeste baiano. Produtores gaúchos se instalaram na 
região ao longo da BR-020, na expectativa de que 
poderiam aproveitar as condições do solo e produzir 
soja para o meroado interno e a exportação. Esbura
cada e, em alguns trechos, quase intransitável, a 
BR-020 não suportou o aumento do tráfego pesado. 

O custo do transporte subiu excessivamente, 
onerando a produção e inviabilizando sua comercia
lização. Resultado: a outrora promissora frente de 
produção de Barreiras não passa hoje de um sonho. 

A pesquisa ·da CNT admite que "diminuiu o 
percentual de rodovias intransitáveis, aumentando
se o percentual de rodovias que são transitáveis, 
mas em condições perigosas. • 

Adverte, no entanto, que, "se não forem deStina~ 
dos, imediatamente, recursos para a recuperação e 
manutenção das rodovias, teremos, em breve, um ce
nário em que as rodovias federais, na sua totalidade, 
se encontrarão em estado de conservação crítico." 

São aproximadamente 11.400 quilômetros com 
pavimento em estado crftico de conservação e ou
tros 30.967, que em breve estarão na mesma situa
ção, se não forem iniciadas, imediatamente, obras 
para a sua recuperação. 

A pesquisa da CNT informa ainda que a sinali
zação está péssima ou ruim em aproximadamente 
25.200 quilômetros, número que a empresa conside
ra "absurdamente alto e que ajuda a expficar a gran
de quantidade de vítimas de acidentes rodoviários 
que tem sido registrada anualmente no País". 

Tem razão a CNT quando alerta que, "se não 
forem colocadas à disposição dos motoristas as con
dições necessárias para que transitem com seguran
ça pelas estradas, o Brasil continuará registrando re
cordes anuais de acidentes de trânsito." 

E mais: se fossem iniciadas imediatamente as 
obras de recuperação e conservação da malha rodo
viária, seriam necessários R$4, 7 bilhões só para dei
xar o pavimento das rodovias em bom estado. Se 
nada for feito nos próximos quatro anos, a CNT esti
ma que este custo chegará aos R$9,8 bilhões. 

Quero referir-me, particularmente, Sr. Presi
dente, ao estado de conservação das rodovias fede-
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rais que atravessam o Estado de Minas Gerais e 
que foram objeto da pesquisa realizada este ano 
pela Confederação Nacional do Transporte. 

A rodovia Fernão Dias, que faz a ligação entre 
São Paulo e Belo Horizonte, teve seus 567 quilóme
tros pesquisados, registrando-se o pior trecho entre 
Betim e Santa Terezinha: é uma região de topografia 
acidentada, com predominância de curvas perigo
sas, sem acostamento. 

: O pavimento encontra-se em obras e, conse
qüentemente, com desvios fora do eixo da rodovia; as 
faixas de sinalização horizontal e as placas encontram
se· desgastadas em quase toda a extensão, com pre
sença de maio cobrindo parcialmente as placas. 

· · Felizmente essa rodovia está sendo duplicada, 
nurii esforço de investimento que envolve até a coo-
peração externa. · 

Estamos convencidos de que a duplicação não 
só reduzirá substancialmente o número de aciden
tes, coíno' diminuirá o custo do transporte, facilitando 
a circulação da riqueza do Sul de Minas Gerais para 
São Paulo e o resto do País. 

• A Rio de Janeiro-Bahia, que em grande parte 
córta ·o Estado de Minas Gerais, apresenta situação 
cn1ica em vários trechos mineiros. 

· A pesquisa revela que a sinalização é ruim em 
cerca de 200 quilómetros e péssima em mais de 100 
quilómetros, constituindo-se em fator de risco para o 
tráfego, que é dos mais intensos, tanto de carga 
como de passageiros. 

O trecho mineiro da BR-040, que liga Brasma 
ao Rio de Janeiro tem várias partes críticas, confor
me o levantamento da CNT. O primeiro desses tre
chos fica entre Luislândia do Oeste e Felixlândia, e o 
segundo, entre Nova Uma e Conselheiro Lafaiete. 

Ambos apresentam pavimento já recapado 
com remendos, ondulações e buracos na superfície 
implicando na redução de velocidade. As sinalizaçõ
es horizontal e vertical estão desgastadas, com pre
sença de mato cobrindo as placas. Trata-se de uma 
estrada intensamente trafegada, tanto por veículos 
de passeio quanto por enormes carretas que trans
portam produtos industriais e agrícolas. 

Na ligação Nova Era-Governador Valadares há 
um trecho crítico entre João Monlevade e Antônio 
Dias, onde predominam curvas perigosas, em um 
pavimento que apresenta algumas rachaduras e não 
tem acosiamento; a sinalização horizontal encontra
se totalmente apagada e a vertical, além de desgas
tada, apresenta algum mato cobrindo as placas. 

Nessa rodovia, além da recuperação e conser
vação, é indispensável a duplicação, pelo menos no 

trecho ligando Belo Horizonte a lpatinga, para aten
dimento ao intenso tráfego do Vale do Aço. 

Situação idêntica a CNT encontrou nas estra
das federais que atravessam Minas gerais, especial
mente nos trechos Brasma-Uberaba, Uberaba-Jataí, 
CurveJo-Barreiras, Ribeirão Preto-Belo Horizonte e 
Uberlândia-Ourinhos. 

Sabemos, Sr. Presidente, o quanto é difícil ad
ministrar a escassez de recursos, que sempre exige 
uma clara definição de prioridades. Entendemos, no 
entanto, que a conservação das rodovias é priorida
de inquestionável, não apenas para reduzir o núme
ro de acidentes de trãns~o. mas .também para dimi
nuir .o chamado custo Brasil, um dos fatores que im
pedem que empresas brasileiras possam competir 
dentro e fora do Pafs. 

·" Se a alternativa para aumentar os recursos 
destinados à conservação de rodovias for o restábe
lecimento do fundo rodoviário, que isso seja feito 
com a maior urgência. 

, As advertências da Confederação Nacional do 
Transporte são claras e fundadas em pesquisa reali
zada em abril deste ano por pesquisadores treina
dos que percorreram as rodovias selecionadas, 
preenchendo formulários segundo critérios de urna 
metodologia que avaliou os trechos a cada 50 quiló
metros em média 

Sugerimos que o Ministro do Transporte, nosso 
amigo e Deputado Odacir Klein, e sua equiPe técni
ca se debrucem sobre os dados levantados pela 
CNT e, a partir daí, tomem alguma providência ur
gente no sentido de recuperar pelo menos os tre
chos mais críticos, antes que caos rodoviário parali
se o principal meio de transporte de que dispomos. 

Mu~o obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lu
cena, por cessão do Senador T otó cavai cante, por 
20minutos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, uma questão que tem sido ventilada 
ultimamente no País, dentro e fora do Congresso, 
notadamente com repercussão na imprensa escrita, 
televisada ou falada, refere-se aos recursos destina
dos à saúde interna e, por via de conseqüência, ao 
esforço que se procura fazer no sentido de resolvê
la adequadamente. 

Não foi por outra razão que o Sr. Ministro da 
Saúde, Adib Jatene, transformou-se num obstinado 
defensor da criação de uma nova fonte de recursos 
para custear, pelo menos temporariamente, " saúde 
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pública neste País. Veio daí a lembrança da institui
ção da Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Rnanceira, CPMF, cuja proposta de emenda consti
tucional foi aprovada nesta Casa e agora está em 

_ vias de ser aprovada, em segundo, turno na Câmara 
dos Deputados. . _ . _ _ __ 

É bem verdade que ultimam_ente os jornais têm 
noticiado que o Governo estaria empenhado em en
contrar uma alternativa para a CPMF. Mas não seria 
agora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que a 
proposta de emenda constitucional oriunda do Sena
do Federal, da lavra do Senador Antonio Ca~os Va
ladares, devesse sofrer qualquer obstáculo, uma vez 
que o Senado já a votou e aprovou em dois turnos, e 
a Câmara dos Deputados já o fez em primeiro turno 
e está prestes a apreciá-la em segundo. Natural
mente, quando vier a tão esperada reforma tributá
ria, que deverá ser a solução definitiva do problema 
para a questão fiscal- no Brasil, haverá de se dar 
uma palavra final a respeito desse assunto. -

Desde logo, pronuncia:.me·, ·assim ·como fez 
desta tribuna o ilustre· Senador Roberto Freire, favo
rável a que se crie em· definitivo, dentro' do bojo da 
reforma tributária, como fonte mi recursos para cus
teio das despesas da Uniãô, o IMF; isto é, o Imposto 
sobre Movimentação Rhanceira; em caráter perma
nente. Por uma razão muito simplés, Sr. Presidente: 
somente aquelas pessoas mais ricas, mais abasta
das são contra esse imposto; essas, além dos recur
sos próprios que são depositados regularmente nas 
instituições financeiras, dispõem do célebre caixa 2, 
como sabemos, o Imposto sobre Movimentação R
nanceira incide sobre toda e qualquer movimenta
ção, sobre todos os cheques, parta de onde partir. 
Inclusive a própria economia informal, que hoje não 
é pequena no País, é atingida Por outro lado, Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, também não se 
pode deixar de lembrar que o grande movimento de 
recursos, por exemplo, que se tem no País por conta 
de ce~as atividades marginais, como é o caso do 
narcotráfico, também pagam o IMF. 

Creio que é o imposto certo. Não digo que se 
chegue a transformá-lo, como queria um deputado 
do Rio Grande do Norte, em imposto único. Mas, 
sem dúvida, é um imposto que me parece muito se
guro, sobretudo porque não necessita de fiscaliza
ção; as próprias instituições financeiras encarregam
se de arrecadá-lo; há aconomia de recursos, porque 
não há participação da fiscalização na arrecadação 
desses tributos. Além do mais, todos sabem qual é o 
maior montante de movimentação financeira da 
maioria das pessoas jurídicas e físicas. 

A propósito do assunto, quero ler, para conhe
cimento da Casa e para que fique registrada nos 
Anais, uma correspondência que recebi do Sindicato 
de Estabelecimentos de Serviço de Saúde e da As
sociação Paraibana de Hospitais, nos seguintes ter
mos: 

Erro! A Origem da Referência não 
foi Encontrada.Diante da grave situação da 
saúde em nosso País e em nosso Estado 
em particular, a Associação Paraibana de 
Hospitais e o Sindicato dos Esfabelecimen

-tos de Serviços de Saúde çlo Estado da Pa
raíba vem expor a V. Ex" o que segue: 

1 - Com a promulgação da nova Cons
tituição da República Federativa do Brasil foi 
criado o SUS (Sistema Único de Saúde), 
com a universalização do atendimento dos 
anSeios de saúde da população brasileira, 

. sendo expresso em nossa Carta Magna que 
. 'saúde é um direito do cidadão e um dever 

do Estado';· 
, , _ ., ,._ 2 .- Apesar do significativo aumento do 

Universo a ter direito ao atendimento de 
suas neceSSidades de saúde, não houve au
mento correspondente dos recursos destina
dos aos mesmos, sendo que a solução en
contrada pelas autoridades do Ministério da 
Saúde foi aviltar significativamente o Vl!IOr a 
ser pago aos prestadores de serviços de na
tureza médico-hospitalar. Exemplificando: 

Consulta R$2,04 
Parto normal R$55,56 
Diária R$3,21; 
3 - Esses valores, totalmente defasa

dos, são pagos desde julho de 1994, não 
existindo perspectiva de aumento em função 
da inexistência de recursos, de acordo com 
o próprio Ministério da Saúde; 

4 - Os valores foram majorados, a par
tir do mês de julho de 1995, em 25%, po
rém, há 08 (oito) meses, álegando absoluta 
falta de recursos, o Ministério da Saúde vem 
pàgando aos serviços públicos, filantrópicos 
e privados, sem o aumento concedido, exis
tindo acumulação do correspondente a (02) 
dois meses de faturamento de cada institui
ção prestadora de serviços, fato que leva a 
total insolvência toda a rede que atende à 
população; 

5. Concomitantemente ao brutal acha
tamento dos valores pagos pelos serviços 
de natureza médico-hospitalar, houve na irn-
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plantação progressiva do SUS erros cras
sos, que vêm comprometendo tanto a quali
dade do atendimento quanto a quantidade 
dos serviços oferecidos à população; 

6. Esses fatos ocorreram em virtude de 
apressada e equivocada descentralização, 
com a progressiva entrega da responsabili
dade da prestação de serviços a municípios 
sem nenhuma capacidade resolutiva e ge
rencial, provocando desperdícios de recur
sos com conseqüente diminuiÇão do fluxo fi
nanceiro para aquelas instituições públicas, 

· filantrópicas e privadas, que realmente pres
tavam os serviços de que a população ne
cessitava; 

7. Com a diminuição do seu financia
mento, instttuições, que, durante décadas, as
sistiram de maneira satisfatória os anseios de 
saúde de nossa população, estão sendo obri
gadas a reduzir sua capacidade de atendi
mento, com a diminuição de leitos oferecidos 
ao Sistema Único de Saúde, prejudicando so
bremodo a necessttada população; 

8. Ao mesmo tempo em que o sistema 
direcionava seus já insuficientes recursos 
para órgãos e instituições sem capacidade 
resolutiva, era completamente desmantela
do o Sistema de FISCalização, impossibilitan
do, dessa forma, o correto acompanhamen
to de aplicação desses recursos; 

8.1. Vale salientar que, como não exis
te fiscalização na aplicação dos recursos, 
existem municípios que estão cobrando 
mensalmente por serviços não realizados, 
sendo notório que, mesmo nos meses em 
que há greve de funcionários nessas entida
des, existe a cobrança da produção de aten
dimentos não realizados; 

9. Queremos enfatizar que não pode
mos acettar fraudes sob nenhuma hipótese. 
Qualquer desvio dos parcos recursos que 
são destinados à saúde púbfica significa me
nos serviços médicos destinados à nossa 
população. Achar que fraude no serviço pú
blico, com o recebimento por serviços não 
realizados, não é fraude é uma anomalia 
inacettável. Fraude é fraude, seja no setor 
público ou privado, e fraude é crime, que se 
toma maior na medida que subtrai serviços 
essenciais à vida de nossa população; 

10. Essa política suicida promovida 
pelo Ministério da Saúde vem provocando 

em todo o Brasil brutal desperdfcio de re
cursos e, conseqüentemente, quebra da 
rede de prestadores que efetivamente pro
moviam o atendimento à população, sem 
que tenha surgido uma nova rede que te
nha condições de bem atender à nossa se-, 
frida população; 

11. Na Paraíba é flagrante a drástica 
diminuição da oferta de leitos e da capacida
de de atendimento ambulatorial dos serviços 
de melhor qualidade, que se evidenciam 
com o encolhimento da maioria . dos hospi
tais e a saída do SUS do Pronto Socorro de 
Fraturas de João Pessoa e do Hospital Sa
maritano, que foram obrigados a deixar o 
Sistema Único de Saúde para não serem 
obrigados a fechar suas portas. 

.A Associação Paraibana de Hospitais 
e o Sindicato dos Estabelecimentos de Ser
viços · de Saúde alertam as autoridades 

.. constituídas é a população em geral para o 
fato de que, com o desmantelamento da es
trutura de saúde existente em nosso Estado, 
a população carente cértamê'nte continuará 
sendo penalizada com a difiCuldade de con
seguir satisfatório atendimento médico e que 
certamente novos óbitos por falta de atendi
mento ocorrerão, pois a capacidade de aten
dimento daqueles que prestam esses servi
ços está gravemente comprometida. 

Alertamos ainda que função do des· 
monte dos serviços de saúde existentes, 
mesmo aqueles que têm planos de saúde 
ou que podem pagar, certamente em casos 
de urgência poderão ser penalizados com a 
falta de estrutura que lhes perrnttam seu 
bom e eficiente atendimento. 

Afirmamos ainda que a responsabilida
de pelos fatos acima relatados não são de 
responsabilidade da rede prestadora de ser
viço e sim daqueles que provocaram seu 
desmantelamento. 

O atendimento à saúde da população 
carente está comprometido e os Hospitais 
Privados e Filantrópicos não poderão sob 
nenhuma hipótese serem responsabilizados 
por essa calamitosa situação. · 

Atenciosamente, -Dr. Antonio Eduardo 
Cunha - Presidente do Sincicalo - Dr. Danllo 
de Ura Maciel- Presidente da Associação." 

Sr. Presidente, como se vê dessa correspon
dência, há, na verdade, um ambiente muita perplexi-
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dade no Pafs devido à falta de recursos do SUS, 
mas também, por outro lado; devido à· continuada 
prática de fraudes, que não são, do meu ·ponto de 
vista, por falatá de fiscalizaÇão não apenâs do Go
verno Federal, mas também dos governos estaduais 
e municipais porque, se o Sistema é - frise-se - Úni
co de Saúde, evidentemente que o seu funciona
mento deve ser fiscaiizado por todas aquelas partes 
que o integram. · · . . 

Há falta de recursos. Contudo, há também uma 
tabela de prestação de serviÇo~. ridfcula, uma vez 
que os números que a CO!J1põem não correspondem 
nem de longe à realidade dosfa~s. o. que de certo 
modo tambérn estimula a fraude. · · 

Na medida em que Os HospitaiS e as Casas de 
Saúde receberi( pouco por' uma. consulta médica -
R$2,04 -, como consta aqui; poi. um parto normal, 
R$55,56; por uma diária de hospital, R$3,21 .• eviden
temente que oqüe se vaitentar·é''multiplicar isso 
tudo através, sobretudo, da emissão de notas frias. 

· Claro que se houver · uma. ·fiscalização, isso 
será coibido. Mas é ~~9iso · [llais do isso, ou seja, 
aumentar os preços da prestação . dos e serviços. 
Aliás, já consta que houve ·üm ·aumento de 25%, 
mas o Ministério não pôde distribuir os recursos por 
falta de numerário. , · 

É possível que, agora, com a promulgação da 
Contribuição Provisória sobre Movimentação Finan
ceira, que tudo indica será aprovado em segundo 
turno na Câmara dos Deputados- a CPMF -, tenha
mos maiores recursos para atender à saúde pública. 
Não há de ser, porém, só por meio ela CPMF, essa é 
uma medida de emergência. Temos,· sim, que nos 
preparar para a reforma tributária e estudarmos de 
que maneira podemos assegurar os recursos indis
pensáveis que manterão esses setores sociais im
prescindfveis à melhor qualidade de vida da popula
ção, ou sejam, a saúde pública, a educação, a ali
mentação popular etc. 

Sr. Presidente, por outro lado, estou inteiramente 
favorável a que, na medida em que os recursos da 
saúde pública aumentem, se passe a dar maior aten
ção aos hospitais públicos e filantrópicos, porque, no 
momento em que está vivendo o Brasil, há uma espé
cie de privatização da saúde pública. Apesar de as 
normas em vigor exigirem que o maior percentual des
ses recursos devam ser destinados às unidades esta
tais ou benefiCentes, na prática isso não vem ocorren
do. Na verdade, temos hoje um verdadeiro sucatea
mento da rede hospitalar pública e beneficente. 

Cito como exemplo o caso do Rio de Janeiro, 
onde antigamente havia o Hospital dos Servidores 

, do Estado, um hospital padrão, que, inclusive, foi 
pioneiro em matéria de cirurgia cardiovascular e, so
bretudo, ponte de safena. Antes mesmo de São 
Paulo, no Hospital dos Servidores do Estado do Rio 
de Janeiro já se fazia a cirurgia para implantação de 
pontes de safena e mamária. 

Hoje, Sr. Presidente, aquele hospital está intei
ramente sucateado. Parece que agora está se cui
dando de uma reforma. No Rio de Janeiro, hoje, a 
não ser hospital privado, desconheço qual o hospital 
público se pode, realmente, procurar. Ao contrário, 
se São Paulo, onde há o Hospital das Clínicas, sem
pre bem mantido; o· Instituto do Coração, da Funda
ção Zerbini e a Fundação Pró-Sangue, que também 
pertencem ao Estado; além de outros centros de ati
vidade médico-hospitalar, que funcionam muito bem, 
não só na capital, mas em Ribeirão Preto, em ~o 
José elo Rio Preto e outras cidades mais importantes 
do interior de São Paulo. 
. .• : :() Sr. Ernandes Amorim - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex", 
nobre Senador Emandes Amorim. 

O Sr. Ernandes Amorim - Nobre · Senador 
Humberto Lucena, a situação da saúde nos preocu
pa. Fui prefeito de 1989 a 1992 e, naquele período, 
com os recursos, fiz uma administração boa na área 
da saúde. No entanto, daquela época até hoje, per
cebe-se a pulverização dos recursos. Evidentemen
te, os recursos não aumentaram na área ela saúde, 
mas, se tivessem sido concentrados no serviço pú
blico ou, como disse V. Ex", se a rede pública não ti
vesse sido sucateada, teria sido possível, com aque
les ~ecursos, manter o nível de atendimento à saú
de. Mas o dinheiro é pouco e é distribuído para vá
rios setores privados onde, como bem disse V. Ex", 
há a corrupção e o desvio. Hoje, observa-se o alto 
custo do atendimento e elas cirurgias. Já ouvi diver
sos comentários de que, no registro de alguns hospi
tais, existem até partos realizados em homens, com 
o intuito de carrear recursos. Se há poucos recursos, 
o Governo Federal deveria fortalecer a rede pública, 
porque o custo do atendimento seria mais barato e 
atenderia a um número maior ele pessoas. Se os 
poucos recursos existentes forem destinados às ins
tituiÇÕes particulares, evidentemente, o custo dos 
serviços aumentará e o atendimento será menor, 
provocando a situação que vemos hoje: a população 
à mercê ela sorte no atendimento à sua sa,úcle. Mes
mo recolhendo essa contribuição que agora estamos 
aprovando temos certeza de que os recursos não 
serão suficientes para atender à área da saúde. Se-
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ria melhor que o Ministro voltasse a fortalecer o 
SUS, que não está funcionando justamente pela es- . 
cassez de dinheiro e, novamente, fortalecer os hos
pitais por meio do SUS e, igualmente, o sistema mu
nicipalista. Ou seja, a distribuição dos recursos às 
bases dos municípios, principalmente, na área da 
saúde preventiva. Assim, a curto prazo, poderemos 
melhorar a sftuação da saúde no Pafs. Mas não 
creio que os recursos a serem carreados por meio 
da CPMF irão reSolver esse problema, até pela me
todologia de trabalho. Tenho certeza de que esses 
recursos não serão suficientes para resolver o pro
blema. Por isso, cabe ao Governo Federal, por inter
médio do Ministério da Saúde, destinar maiores re
cursos ao serviço público de saúde, a fim de tirar o 
setor da sftuação de sucateamento em que se en
contra. Muito obrigado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Eu que lhe 
agradeço, nobre Senador Emandes Amorim. 

Lembro a V. Ex' que, ao chegarmos a Brasflia, 
nos idos de 1960, o Hospital de Base, também cha
mado de Hospital Distrital, era um estabelecimento 
padrão em equipamento e funcionamento. Hoje, 
pelo que se sabe, existem muitas dificuldades, justa
mente porque a atenção do Governo tem-se voltado 
mais para as instituições privaçjas do que para as 
instituições públicas e beneficentes. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, antes 
de encerrar, gostaria, em face desse documento, de 
fazer um apelo ao Sr. Ministro da Saúde, no sentido 
de verificar a possibilidade de resgatar o débfto do 
Sistema Único de Saúde para com as instituições da 
Paraíba e, inclusive, tentando manter, pelo menos, o 
reajuste de 25% feito na Tabela de Atendimento Mé
dico Hospitalar. 

Ao mesmo tempo, espero que S. Ex' redobre 
esforços e recomendações, para que o próprio Mi
nistério, através de seus órgãos subordinados, junta
mente com os Estados e Municípios, procure fazer 
uma fiscalização cada vez maior, a fim de evitar que 
a fraude continue campeando no SUS. 

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. 

Durante o discurso do Sr. Humberto 
Lucena, o Sr. Emendes Amorim, 4• Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Francelina Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Francelino Pereira) -
Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollanda, em 
permuta com o Senador Carlos Wilson. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, durante dé-

cadas, pesou sobre o brasileiro, entre outras, a fama 
. de não dar a devida atenção para a escola Repetida à 

exaustão, a assertiva ganhou foros de verdade inques
tionável, favorecida enormemente pelo descalabro que 
atingiu os serviÇos educacionais nos últimos anos. 

Essa noção, que abriga no fundo boa dose de 
conformismo e preconceito, acaba de sofrer um rude 
golpe com a divulgação do relatório "A escola de 
que o Brasil precisa", fruto de uma pesquisa realiza
da pelo Instituto Vox Populi entre 30 de maio e 6 de 
junho junto a um universo de quatro mil entrevista
dos acima de 16 anos de idade, em 291 Municípios 
de todas as regiões do País, que fizeram uma ava
liação profunda do desempenho das escolas públi-
cas e privadas. · 
· · · A iniciativa resultou de uma parceria entre o Mi

nistério da Educação e do Desporto (MEC), a Secreta
ria de Educação do Estado de Minas Gerais, a Fedéra
ção das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Ftemg), 
o Grupo Pitágoras e o lilstituto Vox Popu&. Os resulta
dos foram apresentado$ rio IV Congresso de Qualida
de em Educação e, em razão de sua importância, vão 
oferecer subsldios para formuladores de polfticas edu-
cacionaiS ém todos os níveis: · · 

Diante da relevância e eloqüência dos números 
obtidos, trago aqui alguns deles à reflexão das Sr' e 
dos Sr"s. Senadores. 

A população brasileira, na sua quase totalida
de, considera a instituição escolar importante (87%, 
muito importante e 12%, importante); para 85% dos 
entrevistados a escola é mesmo um fator determi
nante da vida pessoal. A instituição escolar, segun
do os brasileiros, deve ser responsável, principal
mente, para ensinar a ler e escrever (45%) e ensinar 
uma profissão (29"k). Quando perguntados, 90% 
dos pesquisados concordam que a escola deveria 
oferecer ensino profissionalizante desde a 5" série. 

A escola pública é plenamente aceita pela po
pulação brasileira (88%). A rejeição à escola pública 
se dá nacionalmente em função de dois fatores: a 
pior qualidade de ensino (76%) e a ameaça de gre
ves constantes (10%). Apesar de mais bem avaliada 

'*ue a esqola pública, a rejeição à escola particular 
ocorre pela impossibilidade de a população arcar 
com os valores das mensalidades (83% da rejeição). 

A população brasileira deseja uma escola que 
apresente -11ma Jorte disciplina _(95%), ac:~cj~nd() 
que uma escola mais liberal compromete a qualida
de do ensino (45%) e permite desordem entre os 
alunos (35%). 

Em relação aos professores, os estudantes de
clararam que a maioria (64%) demonstra estar muito 
interessada na sua aprendizagem; 33% estão inte-
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ressados e somente uma parcela ínfima demonstra 
pouco ou nenhum interesse pela aprendizagem de 
seus alunos. 

Com referência aos conteúdos ensinados pela 
escola, os estudantes entrevistados consideraram 
que a Língua Portuguesa (99%), · a Matemátíca 
(95%) e as Ciências (84%) são os mais úteis para 
eles. Percebe-se que há uma Correta compreensão 
das prioridades. Apesar do apelo e do charme, a In-
formática levou 54,8%. · 

Quanto à gestão escolar, sobretudo no que diz 
respeito aos aspectos pedagógicos de definição de 
matérias e cargas horárias, a população brasileira 
advoga a autonomia da escola· frente aos poderes 
púbffcos; 59% acredita que a escolha das matérias 
deve ser atribuição das escolas e 64% pensam que 
ela própria deve determinar as suas cargas horárias. 

A população brasileira· considera como conh~ 
cimentos e habilidades fundamentais: saber ler 
(83%); saber expressar por escrito o5· seus pensa~ 
mentos (66'%.); saber. comunicar-se (79%) e saber 
fazer contas (78%). . . · " . . . 

Outro mtto que cai por terra com cis números da 
pesquisa é aquele segundo o qual as. 'crianças não 
gostam da escola'. Na verdade, a rnaiciria dos alunos 
gosta mutto de ir à escola (52"k ); somente 5% não 
gostam de freqüentar o ambiente ~lar. Aqueles que 
conhecem mais de perto o universo escolar já sabiam 
que, de modo geral, a criança tem grande expectativa 
e motivação para ingressar na escola Argumento defi
nitivo a esse favor reside no fato de que um grande nú
mero de crianças permanece até oito anos numa mes
ma série, sem desistir da escola, embora, muttas ve
zes, ocorra o contrário, a escola 'desiste delas', ex
cluindo-as sumariamente. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que liçõ
es podemos tirar desses números? Acredito que 
possamos empreender uma dupla leitura desses 
percentuais. Em primeiro lugar, e o quadro é bastan
te n~ido a respeito, a surpreendente constatação de 
que, apesar dos problemas, a escola goza de alto 
apreço entre os entrevistados. A enquête mostra, 
com clareza, que 'os brasileiros esperam que a es
cola assuma uma função profissionalizante e valori
zam sobretudo os conteúdos básicos (ler, escrever e 
fazer contas)'. A população atribui grande importân- · 
cia à escola e 86% dos entrevistados concordam 
com a afirmação: 'sem a escola, uma pessoa não 
pode ser berrrsucedida na vida'. 

Em segundo lugar, pode-se divisar, no interes
se e na repercussão despertados pela pesquisa jun
to aos principais jornais e revistas do Pafs, a reabili
tação da crença nos instrumentos cientfficos para o 

planejamento educacional. Tendência idêntica pode 
ser observada na reação do meio educacional ao 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 
- Saeb, do MEC -, que confere, por meio da aplica
ção de provas, a qualidade do ensino, e que vem re
cebendo adesão de quase todos os Estados da Fe
deração •. 

Isso pode significar, desejamos todos, que as 
idéias mirabolantes e os planos vazios de metas e 
repletos de belas intenções estão com os dias con
tados. As instituições educacionais começam a dis
por de instrumentos concretos de ação, superando 
um longo período de predomínio do imobilismo e 
dos discursos detom apocalíptico.· 

Não há mais lugar para elucubrações. A escola 
de que o Brasil precisa está fotografada com preci
são pelos números do relatório mencionado ao Lon
go deste discurso. Há uma avaliação bastante positi
va do seu papel no ensino de conteúdos básicos, na 
formação de habilidades e na construção da cidada
nia para os brasileiros. Os entrevistados da pesquisa 
que serviu de base a este pronunciamento afirma
ram que a escola contribuiu significativamente para 
que eles aprendessem a ler, escrever e fazer con
tas; soubessem lutar por seus direitos; progredir no 
trabalho; compreender o que os meios de comunica
ção divulgam; relacionar-se com outras pessoas; 
aprendessem melhor as tarefas; resolvessem pro
blemas; trabalhassem em grupo; tomassem iniciati
vas; criassem e buscassem formas diferentes de ta-
zer as coisas. 

Como se vê, Sr"s e Srs. Senadores, contrarian
do as análises pessimistas, o Brasil demonstrou sa
ber o tipo de escola de que precisa. Numa compro
vação de maturidade e bom senso, a população 
apontou as necessidades pedagógicas básicas, dis
tinguindo-as das falsas demandas. A escola de que 
precisamos, está claro, é aquela que cumpre sua 
função precípua. 

É preciso, no entanto, que essa consciência 
encontre contrapartida nas políticas governamentais, 
que devem atender aos justos anseios manifesta
dos. Já é passado o tempo do furor arquitetônico e 
dos modismos metodológicos. É hora de retomar a 
simplicidade, o que não significa falta de criativida
de. É o momento de romper o cerco formado pelo 
pacto de mediocridade que estrangulou o ensino 
brasileiro e restabelecer os princípios fundamentais: 
uma escola onde o aluno aprende e o professor en
sina. Isso soará como tautologia somente a ouvidos 
desacostumados da cantilena que pintava a escola 
brasileira como instituição irremediavelmente falida, 
sem identidade e sem função. 
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Joe/ de Hol
landa, o Sr. Francelina Pereira, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Emandes Amorim, 4• Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Su
plicy. {Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 
Jucá. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo 
Maldaner. 

V. Ex" dispõe de 20 minutos. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, nobres colegas, vou tecer al
guns comentários em relação às pessoas que não 
se alimentam o suficiente no Brasil e sobre os meios 
para resolverCse este tão profundo e angustiante 
problema que aflige milhões de brasileiros. Precisa
mos identificar quem são esses brasileiros, onde e 
como vivem, para que possamos proporcionar-lhes 
algumas soluções. . 

Diante da incidência da fome no Brasil, cabe 
perguntar: que valor tem uma vida humana em nos
sa sociedade? 

Nos últimos quatro anos, a questão da fome 
veio à tona no Pafs de maneira tão intensa que a 
conseqüência telá de ser a valorização da vida e o 
fim da miséria entre nós. Do contlário, selá mais um 
reforço às crenças de fracasso que o País tem sobre 
si mesmo. Mas isso não selá possível se os respon
sáveis pela condução das políticas sociais não tive
rem como valor fundamental a preservação da vida 
em condições dignas para toda a população. 

cabe perguntar, diante dos números desen
contrados, quantos são, na verdade, os que passam 
fome? Qual a origem de tanta miséria? E, mais im
portante: o que estamos fazendo para acabar com 
ela? 

Os números são tão aterradores, que mais le
vam a um sentimento de impotência do que estimu
lam o desafio de vencer a fome. 

Inicialmente, Sr"s e Srs. Senadores, segundo 
dados do Instituto de Pesquisas Econõmicas Aplica
das - IPEA, estimou-se em 32 milhões os famintos 
do Brasil. Trinta e dois milhões de pessoas estariam 
abaixo da linha de pobreza. Trinta e dois milhões 
que não ingeririam o mínimo de calorias necessárias 
para se manterem. 

Depois, chegou-se a um número menor: cerca 
de 17 milhões de brasileiros são miseláveis. Alguns, 
por absurdo que pareça, respiraram aliviados e che
garam até a comemorar esse "desconto" de quase 
50% no nosso contingente de miseráveis. 

Hoje, segundo a Avaliação da pobreza no Bra
sil pelo Banco Mundial, o número de brasileiros situa
dos abaixo da linha i:!a pobreza é de 24 milhões. 

Trinta e dois milhões, dezessete milhões ou 
vinte e quatro milhões? Quanto é isso? O que isso 
representa? Trinta e dois milhões equivalem à popu
lação inteira do Estado de São Paulo; vinte e quatro 
milhões correspondem à soma. da população do 
meu Estado de Santa Catarina, do Paraná e do Rio 
Grande do Sul. Dezessete milhões equivalem às po
pulações da Bahia e do Maranhão. 

Caros colegas, visualizem esse contingente 
de pessoas famintas. Estou fazendo comparaçOes 
em relação a isso. Poderemos até dizer que 24 mi
lhões de pessoas equivalem à população da Ar
gentina. 

O poeta Carlos Drummond de Andrade, um no
tório solitário, afirmou certa vez: "passou de três, é 
multidão". Penso que raciocínio parecido deve ser 
seguido quando se trata da fome. 

Na mesma lógica, para evocar uma cena co
nhecida de muitos no premiado filme • A lista de 
Schindler", os sobreviventes do massacre oferecem 
ao protagonista o anel com a seguinte inscrição: 
"Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro". É um 
reconhecimento daqueles que, naquele contexto his
tórico, tinham condições de se reproduzir e de se 
manter enquanto povo, gracas a uma coisa: esta
vam vivos! 

O número não importa. Se há fome, o Governo 
deve fazer de tudo para combatê~a. Esta é a reali
dade. 

Mas, para combater a fome entre nós, cabe in
dagar de onde vem tanta fome. Para responder a 
esse questionamento, devemos ter em mente o con
ceito de segurança alimentar que leva em conta se 
há ou não alimentos suficientes para toda a popula
ção sendo produzidos no País. A resposta de cien
tistas, empresários do setor agrícola e autoridades 
governamentais é positiva: sim, o Brasil produz o su
ficiente para manter sua população. 

Numa enquete realizada pela revista Manche
te Rural, toram ouvidos os maiores líderes empresa
riais do setor agrfcola e eles foram quase unânimes 
em afirmar que a fome está mais ligada à baixa ren
da dos consumidores do que à falta de alimentos no 
mercado. 
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A Embrapa- Empresa Brasileira de Pesquisas 
Agropecuárias, assegura que o Brasil possui tecno
logia e terras para expandir sua agricultura, o que é 
uma verdade. E tal expansão pode atender não só 
ao aumento natural da demanda, corno também ao 
incremento de consumidores, caso a população 
atualmente abaixo da linha de pobreza adquira 
meios para consumir mais alimentos. 

Está claro, caros colegas, que a fome em nos
so País vem da má distribuição de renda, da falta de 
emprego, do não-acesso à terra, do não-acesso aos 
serviços de saúde etc. 

Para resolver a questão, . precisamos saber 
onde estão e quem são esses miseráveis que fre
qüentam as estatfstícas. Eles estão na zona rural 
do Nordeste, onde são 44% da população. Mas 
não só af. Encontram-se também em Curitiba, em 
Porto Alegre, em Florianópolis, onde constituem 
mais de 7% da população. E aqui lembramos que 
a menor incidência de pobres em uma região não 
significa que a situação seja menos grave. Não 
significa isso. 

A pessoa situada abaixo da linha de pobreza, 
homem ou mulher, está em uma famfiia numerosa, é 
anaffabeta ou freqüentou menos de quatro anos a 
escola, mora na periferia das cidades ou na zona ru
ral e tem menos acesso aos serv~s de saneamen
to do que os de maior renda. Tenha-se em mente, 
ainda, a particularidade de que as crianças são a 
grande maioria dessa população miserável. 

Nem ínesmo o novo relatório da Organização 
das Nações Unidas -ONU, que avalia o grau de de
senvolvimento humano no País, pode tirar nossa 
atenção um só segundo dessa questão. Embora o 
relatório revele que alguns dos nossos Estados re
cebem uma boa pontuação, a grande maioria está 
entre o médio e o baixo padrã:> de desenvolvimento 
humano. E mesmo nos Estados em que esse pa
drão é mais elevado - inclusive Santa catarina se 
encontra entre eles -, sabemos que, internamente, a 
distribuição dos benefícios não é equânime. Às ve
zes, é até mais cruel a disperidade entre aqueles a 
que nada falta e aqueles a que nada tem acesso. 

Gabe analisar a ação do Governo para comba
ter a fome entre os brasileiros e as políticas imple
mentadas para resgatar a dignidade dos excluídos. 

A maior política utilizada, segundo o Executivo, 
foi o próprio Plano Real que, reduzindo a inflação, 
favoreceu os mais pobres, porque estes aplicam a 
maior parte do orçamento familiar em alimentação e 
agora vêem corroídos com tanta rapidez seus par
cos ganhos. 

Não negamos o mérito que a estabilização dos 
preços tem, nem negamos que o fim do imposto in
flacionário beneficia as camadas mais pobres. Entre
tanto, quem não. tinha acesso a emprego antes, não 
passou a ter agora. Pelo contrário, com a retração 
da economia, diminuiu o número de empregos for
mais. Esta é uma realidade constatada no Brasil, in
clusive o próprio Executivo a reconhece. 

Devemos lembrar, também, que as pessoas si
tuadas abaixo da linha da pobreza exigem respostas 
imediatas. Não têm o que esperar. É uma questão 
de sobrevivência, de saúde. 

Neste sentido, não podemos negar, o Governo 
acenou com o Comunidade Solidária, criado justa
mente para dar essas respostas imediatas. 

Entretanto, em seu primeiro ano, a atuação do 
Comunidade Solidária foi muito tímida - vários ,Se
nadores têm reclamado disso -, foi muito aquém das 
necessidades e alcançou resultados menos signifi
cativos do que programas semelhantes, executados 
nos anos anteriores nas áreas sociais. Penso, até, 
que o próprio Governo reconhece isso. 

É preciso lembrar que o Comunidade Solidária 
não inovou, não criou novos programas; ele apenas 
"adotou" programas que há muito existiam nos minis
térios da área social. Esses programas, uma vez sele
clonados, receberiam o selo do Comunidade Solidária 
e, corno tal, passariam a ter tratamento prioritário. 

Mas, pela execução dos programas e projetas, 
vê-se que tal adoção não foi tão benéfica. 

O Tribunal de Contas da União (TCU), no Pa
recer sobre as contas do Governo relativas ao exer
cício financeiro de 1995, constatou o empobrecimen
to desses programas, quando comparados com o 
executado no ano anterior (1994). 

Para se ter uma Idéia, o TCU atestou a diminui
ção de mais de 20% nos recursos destinados aos 
programas voltados para a redução da mortalidade 
infantil; no apoio à educação fundamental, deixaram 
também de comparecer 20% dos recursos que ha
viam freqüentado o programa no ano anterior -
aliás, isso fez com que o Governo acordasse e, nes
te ano, desse mais estímulo ao setor; a alimentação, 
por sua vez, emagreceu 6%; na geração de empre
go e renda deixaram de ser empregados 40% de re
cursos; as crianças e adolescentes foram desassisti
das em mais de 80"/o de recursos; o montante para o 
desenvolvimento urbano encolheu pela metade; no 
desenvolvimento rural foram investidos 70% a me
nos do que no ano anterior. 

Isso está comprovado, o próprio Tribunal de 
Contas da União também levantou esses dados. 
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Revela-se, ain<ja, mais preocupante o quadro 
quando constatamos que dos mil e o~ocentos Municf
pios icl!lntificados como alvo da Comunidade Solidária, 
apenas trezentos foram selecionados em 1995. 

Poderfamos até ficar aiMados em saber que 
esse número de selecionados expandiu para mil e 
cem Municípios em 1996. Mas, como não houve um 
crescimento proporcional do Orçamento, vol1amos a 
ficar preocupados. Esta preocupação é persistente. 

Caros colegas, vemos pois que tais ações 
emergj!nciais necessárias não têm sido realizadas 
pelo Governo, nem na proporção nem na medida 
exigida. 

Mas esta é a face mais imediata do combate à 
fome. O mais grave é verificar a ausência de medi
das destinadas a acabar com a pobreza a médio e 
longo prazos. 

Um quinto das crianças de 1 O a 14 anos do 
Nordeste, a região mais pobre do Pafs, nunca fre
qüentou a escola. Isso mostra que ainda estamos 
longe de universalizar a educação fundamental, ins
trumento que poderia contribuir para interromper o 
ciclo da pobreza. 

É preciso criar um novo cfroulo, desta vez vir
tuoso, em vez de vicioso. Se a fome se perpetua, 
graças à desnutrição e a falta de educação das 
crianças nascidas nas fammas mais carentes, é pre
ciso não só fornecer os alimentos, mas também as
sociar os alimentos doados a uma educação para a 
saúde. E mais, é necessário incentivar os filhos de 
famitias mais pobres a freqüentarem a escola, inclu
sive com programas de transferência de renda às fa
mmas dessas crianças. 

Em alguns casos, isso vem sendo feito. Mas é 
muito pouco ainda. Somos incipientes nesse campo. 

o Sr. Laura campos- Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. CASILDO MALDANER -Ouço o aparte 
do nobre Senador Lauro Campos. 

O Sr. Laura campos- Nobre Senador, V. Ex' 
traz à baila, fundamentado com dados, este assunto, 
para mais uma vez alertar e apontar essas questões 
que constituem uma verdadeira tortura, se não um 
genocídio ou economicídio por que passa a socieda
de brasileira. Gostaria de lembrar que deve haver al
guma explicação para o fato de esses recursos 
apontados por V. Ex" - 82% dos recursos destina
dos às crianças, de acordo com o Tribunal de Con
tas da União, 20% destinados à prevenção etc. - fi
carem sem aplicação. De modo que não se pode di
zer que o problema seja de escassez de recursos, 
porque mesmo quando os recursos são escassos, 

eles sobram, porque não há vontade politica para 
utilizá-los. Parece-me que é preciso fazermos o 
diagnóstico do diagnóstico de nossas doenças. Es
tamos com um sistema político, um sistema econó
mico e um sistema social doentes. Do meu ponto de 
vista, os portadores particulares, individuais, das 
doenças. são, na realidade, portadores das doenças 
do sistema. Muito obrigado a V. Ex". 

O SR. CASILDO MALDANER - Acolho o 
aparte de V. Ex", Senador Lauro Campos, e apenas 
acrescentaria que, em função dos vazios, em função 
das menores aplicações em determinadas áreas, 
como na social, na geração de empregos, na própria 
agricultura, houve um desvirtuamento do Orçamento 
de 95 em relação a 94, em função, eu diria, do pró
prio Plano, porque a toda ação corresponde uma 
reação. Para manter a estabilização do Plano, o Go
verno teve de reduzir a aplicação nessas áreas para 
poder contornar a não-inflação, contornar uma certa 
estabilidade. Então, transferiu, automaticamente, 
pela política adotada, muitos recursos dessa área 
para o custo do dinheiro, para especulação, para 
manter os tftulos da dívida pública. Para segurar o 
Plano, para segurar a inflação, uma parte grande da 
sociedade pagou um alto preço, para equilibrar. Se o 
Governo mantiver a polftica cambial e monetária 
nessa ordem, vamos perder muito no campo social, 
com um custo muito alto. É preciso equilíbrio. Não 
se pode aplicar o choque além da voltagem. Em 
Santa Catarina, a voltagem é de 220. Se se aplicar 
uma corrente maior que isso, não há resistência. É o 
que está acontecendo. Para manter o Plano em cer
tos setores, prejudica-se outros. 

Além de aplicar mais recursos nas áreas de 
educação, saúde e creche para as fammas mais ca
rentes, é preciso melhor gerir os programas. Segun
dos os cálculos do Banco Mundial, seria necessário 
não mais que 1% do PIB para elevar os indigentes 
pelo menos para a linha da pobreza. Isso seria pos
sível, claro, se houvesse um monitoramento capaz 
de identificar quem são e onde estão essas tammas, 
pois elas seriam os alvos preferenciais dos progra
mas sociais. Segundo o Banco Mundial, a falta de 
direcionarnento dos gastos na área social faz com 
que os mais necessitados não sejam beneficiados 
na medida adequada. 

Se a maioria dos miseráveis no campo não tem 
acesso à terra, é preciso proporcionar-lhes não s6 a 
terra, mas também o insumo, a tecnologia, o sanea
mento e o crédito que lhes possibilite, cóm sua força 
de trabalho, produzir o suficiente para dar dignidade 
à própria famitia. 
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A experiência demonstra que as proj:lriedades 
com menos de cem hectares são responsáveis pelo 
que vai para a mesa do brasileiro: cerca de 40% do 
arroz, 80% do feijão, quase metade da produção bo
vina e metade da produção de leite saem dessas pe
quenas propriedades. Isto é o que atesta a Embra
pa. Já as microagroindústrias respondem por quase 
40% do valor gerado por toda a indústria de alimen
tos e empregam mais da metade da força de traba
lho. Por que não Incentivar essa experiência? 

Mon~orar a pobreza; direcionar as políticas so
ciais para os mais necessitados; proporcionar aces
so à terra para as Iam mas de trabalhadores rurais; 
investir maciçamente na educação básica de crian
ças e adolescentes; alimentar nossas crianças; criar 
uma ampla rede de creches para permitir maior in
serção da mulher no mercado de trabalho. Essas 
são medidas simples que podem resolver em defini
tivo o problema da fome, Se essas medidas não são 
tomadas, cabe perguntar, mais uma vez, se a pre
servação da vida humaria com dignidade é ou não 
um valor para este Governo. 

Essas eram as ponderações que eu queria tra
zer na tarde de hoje aos colegas Senadores, para 
refletirmos, med~rmos sobre o incontável número 
de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza e 
que tem necessidade de emprego, de saúde, de 
todo tipo de assistência que cabe ao Governo pro
porcionar. 

Os dados apontados pela Embrapa precisam 
ser examinados com carinho: as menores proprieda
des produzem praticamente 50% dos alimentos do 
Brasil; as microagroindústrias oferecem mais de 
50% do número de empregos e levam à mesa dos 
brasileiros e também exportam cerca de 40% dos 
embutidos, dos produtos alimentícios industrializa
dos no campo da alimentação. 

Ora, é um caminho que dá para olhar com cari
nho. Isso não é conversa. São dados estatisticos que 
temos em mãos. Penso que com isto poderíamos nos 
sentar à mesa para buscar um entendimento maior, a 
fim de retirar esse número tão expressivo de pessoas 
que não participam cem dignidade da mesa das deci
sões nacionais. Quer dizer, não participam com digni
dade do Brasil, estão afastadas do processo, estão 
afastadas de nosso convívio no õ~a.--a-dia, estão margi
nalizadas. Parecem que não vivem, não convivem, 
não se sentem felizes e nem podem estar. 

Creio que nós, o Legislativo e o Executivo, nós 
todos, somos responsáveis pela busca de alguns ca
minhos. E os dados que estou elencando aqui condi-

zem com a realidade levantada, aliás, pelo próprio 
sistema oficial organizado no Brasil. 

Eram as considerações, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, que eu gostaria de deixar nesta tar
de, nesta segunda-feira, para reflexão de todos nós, 
do Governo, enfim, da sociedade brasileira. 

Mu~o obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Emendes Amorim) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro Cam
pos. V. Ex" dispõe de vinte minutos. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esta tarde o Se
nado, através de seus mu~o preclaros Senadores, 
dedicou-se, sem nenhuma combinação prévia, à 
saúde. 

O Senador Francelina Pereira se preocupou 
com a saúde das estradas mineiras, descreveu a 
doença que transforma e sucateia as estradas de 
Minas; o Senador Humberto Lucena se preocupou 
com a saúde dos hospitais, com a saúde dos doen
tes, dos enfermos e com as formas pelas quais 
adoeceram os recursos da saúde, se desviaram de 
suas finalidades, e perm~iram que a saúde fosse 
abandonada Rnalmente, o Sr. Casildo Maldaner 
nos trouxe, como resultado de suas reflexões, uma 
série de dados a respeito, inclusive, das divergên
cias enormes entre as várias avaliações fettas; umas 
colocando o número de 32 milhões para aqueles 
que se situam abaixo da linha da miséria, outros, 
como o IPEA, reduzindo para a metade esta multi
dão, e dados da ONU que colocam 24 milhões de 
brasileiros nessa situação intermediária. 

Sem que antes tivéssemos combinado, todos 
nós nos preocupamos com a saúde. Então, deve ha
ver também um diagnóstico que seja capaz de expli
car por que o Brasil apresenta esses fenômenos que 
nos preocupam, essa desassistência, essa margina
lização da saúde e dos homens, esse desemprego, 
esse desinteresse, que não aparece nas cabeças, 
mas sim na prática. 

"No princípio, era a ação", dizia Goethe, no 
Fausto. Na nossa ação, devemos verificar aquilo 
que realmente se objetiva. As nossas cabeças se 
transformam, objetificam-se e se convertem à reali
dade, o que distancia tanto a nossa linguagem, tão 
preocupada com o social, criando contribuições 
emergenciais para o social, tais como a CPMF, Con
tribuição Provisória sobre a Movimentação Rnancei
ra e o Fundo Social de Emergência. 
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O Senhor Presidente da República, há pouco 
tempo, num ataque de honestidade verbal, talvez 
com lapsos - lapsus calami - tenha declarado que 
o Fundo Social de Emergência só se chama social 
porque eles perceberam que sena mais fácil passar 
no Congresso como fundo social do que apenas 
como fundo de emergência. Então, colocaram •so
cial' não para valer, mas apenas para fazer passar 
pelo Congresso, para ficar mais palatávet Realmen
te, nunca pensaram seriamente em constituir um 
Fundo Social de Emergência 

Aquilo que restou do nosso FAT, que resultou 
do PlS e do PASEP, está sendo dilapidado pelo 
BNDES. Onde é que o BNDES coloca o FAT, Fundo 
de Auxilio aos Trabalhadores, retirado dos trabalha
dores? Qual é o seu destino? 

O BNDES, este sim, deveria ter sido privatiza
do há muito tempo. Como eles gostam de dizer, é 
um 'dinossauro• criado em 1953 com adicionais do 
Imposto de Renda, cuja existência consistiu única e 
exclusivamente no trabalho de concentrar renda e 
retirar recursos do Imposto de Renda, recursos da 
coletividade brasileira e entregá-los nas mãos dos 
empresários. 

Agora, pegam o nosso FAT e emprestam para 
quem? Os inadimplentes, aqueles empresários que 
estão devendo impostos ao Governo, que são mal 
pagadores dos impostos ao Governo, esses recebe
ram o dinheiro do FAT. Se eles não pagaram nem 
ao Governo os impostos devidos, vão pagar aos tra
balhadores, devolvendo a eles o FAT, que o BNDES 
lhes repassou? Obviamente, não. 

De modo que me parece ser o nosso problema 
o de entendermos realmente o porquê de 'esta socie
dade, no momento em que o Brasil potência se afir
mava, entre 1968 e 1973, quando o PIB chegou a 
crescer 13% ao ano, quando havia recursos para 
tudo e para qualquer coisa, para hidrelétricas, para 
oito usinas atômicas, assistiu justamente à dilapida
ção, ao desvio dos recursos da saúde, da educação, 
do social, do lazer, da cuHura. Nesse momento, es
ses desvios foram mais intensamente realizados. 

Se, naquele auge, não sobraram recursos para 
a saúde, para a educação, para a vida, sobejaram 
recursos para fazer o maior acordo do mundo - o 
feito com a Alemanha -, que nunca havia produzido 
uma indústria atômica, mas que fez o maior contrato 
do século, qual seja, o de instalar no Brasil oito in
dústrias tenno-nucleares. 

Contudo, para a saúde, para a vida, nunca 
existem recursos, mas para fazer duas mil e duzen
tas obras inacabadas, como o Tribunal de Contas 

também detectou no Brasil, hoje, 2.200 obras inaca
badas. Há recursos, há dinheiro; portanto, é preciso 
reoonheoennos que existe uma perversidade inter
na, uma perversidade que domina o âmago das de
cisões e que, diante da qual, a nossa boa vontade, 
as nossas promessas de fazermos tudo pelo social, 
as nossas promessas de passarmos agora a dedicar 
mais atenção aos doentes se transfonnam em me
ras e vãs palavras frívolas. 

Parece-me, portanto, que é preciso que com
preendamos o nosso sistema, um sistema movido 
pelo lucro e que já demonstrou, tantas vezes - mes
mo para aqueles que têm pouca capacidade de en
xergar -, que é incompatível a maximização do lucro 
e a maximização da vida Se quisennos maximizar o 
lucro, como é a meta e o leitmotiv do capitalismo, 
não poderemos maximizar a vida humana e a natu
reza de que somos parte, enquanto persistir essa di
nâmica voltada para o lucro, para a acumulação, 
para a efiCiência das máquinas que dispensam os 
trabalhadores, para o enriquecimento. 

· Treze bilhões de reais do ProE!r já foram trans
feridos para os banqueiros. O Proer, criado outro 
dia, já arranjou R$13 bilhões! Portanto, há algo nes
se sistema que precisa ser compreendido. Precisa
mos fazer o diagnóstico do diagnóstico, que mostra
rá que não são os portadores individuais das doen
ças que devem ser tratados, curados, remendados, 
mas o próprio sistema, que se encontra doente, en
fenno. Devemos compreender qual diagnóstico deve 
ser feito para um sistema que precisa ser curado. 
Sem a cura desse sistema, obviamente não conse
guiremos nenhum avanço em relação a nenhum 
desses setores que nos preocuparam hoje. 

Neste meu modestíssimo trabalho - Saúde: o 
diagnóstico do diagnóstico -, pretendo chamar a 
atenção para estes aspectos: a distribuição da saú
de, do lazer, da cultura, do trabalho, do poder e dos 
meios de produção; a técnica objetivada nas máqui
nas num sistema produtivo; o poder de excluir Esta
dos nacionais de setores privilegiados, de setores in
dustriais tecnicamente avançados. O poder de distri
buir o acesso aos meios de consumo mundial são 
parte de uma estrutura universal da produção, da 
'civilização' e da 'cultura', que só pode ser modifica
da por meio de uma profunda crise. 

Enquanto os Estados Unidos se apropriarem 
de 40% das matérias-primas mundiais e tiverem 
uma renda per capita de US$24 mil por ano, e o Ja
pão, de US$34 mil por ano, seremos excluídos fatal
mente desse processo de distribuição desigual e 
combinada da vida, da saúde, do poder, da cuHura, 
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da inteligência, do lazer_ Há uma distribuição mun
dial na qual nos inserimos. Se pudéssemos escolher 
as relações sociais em que entramos, se os pafses 
pudessem escolher como se inserir na globalização 
do mundo, mas nós, periféricos, não podemos. So
mos incluídos de acordo com a vontade, os interes
ses e o desejo daqueles que dominam o processo 
de globalização e a divisão internacional da saúde, 
do poder do capital, da exploração, do lazer. 

Enquanto 5% da população mundial residente 
nos Estados Unidos consumirem 45% das matérias
primas· do globo, a saúde do Terceiro Mundo será 
um privilégio usufrufdo por apenas 1 0% da popula
ção. No tempo em que o Brasil for obrigado a expor
tar 82% de suas laranjas, os norte-americanos pode
rão consumir os seus 750n 11 de suco por dia, ficando 
os brasileiros com a avitaminose c e a gripe. En
quanto o Brasil exportar 90% dos calçados que pro
duz, a verminose dos brasileiros não terá cura. 

A distribuição mundial· da vida e da morte, dá 
saúde e da doença se apresenta de forma desigual 
e combinada. A produção de medicamentos, sob a 
forma de mercadoria, produz o objeto, remédio para 
o sujeito doente, e o suje~o doente para o objeto, e 
a necessidade do objeto, o remédio, de ter de ser 
vendido, sob pena de falir a indústria farmacêutica. 
A doença e a sua preservação São tão necessárias 
ao capitalismo como a produção de remédios, pois a 
indústria é garantida pela preservação da doença e 
pelo alargamento do mercado de doentes. Um medi
camento que eliminasse a doença seria mortal para 
as finanças da indústria capitalista de remédios e 
para os investimentos em pesquisas privadas na
quela área. 

Portanto, se adotarmos, sem criticas, um siste
ma que cria e transforma o remédio em mercadoria 
e quer maximizar o lucro dado pelos remédios, é evi
dente que essa maximização só pode ser feita me
diante a ampliação do mercado dos doentes, os 
compradores de remédios. 

A produção cria um objeto para o suje~o e um 
sujeito para o objeto, e a necessidade do objeto no 
sujeito, a necessidade de o remédio estar no doente. 
É aqui, no mercado da doença, que se apresenta, 
de forma mais clara, a preferência do cap~al pela 
coisa, pelo cap~l constante, pela técnica, pela acu
mulação de capital em detrimento da vida, do cap~al 
variável, isto é, do trabalhador em ação. 

Portanto, a maximização da vida é incompatí
vel com a maximização do lucro, e um sistema que 
dá prioridade à maximização do lucro condena, fatal-

mente, a um segundo plano a maximização da vida 
humana 

A civilização colocou o eu no centro do mundo. 
O meu eu é tudo e, diante dele, o resto da humani
dade não vale nada - escreveu Jeremy Bentham, 
um dos corifeus da <;lconomia clássica -, produziu a 
ilusão do indivfduo. Arrancando o homem de sua na
tureza col.,tiva, social, gregária, o capitalismo produ
ziu o indivíduo, o ser isolado, sol~ário, independent"' 
e livre; livre para explorar ou ser "'xplorado, livr"' 
para acumular riqu<;lzaS sem lim~"'s ou libertado dos 
seus instrume~tos de trabalho. Sua linguagem indivi
dual foi transformada numa ilusão, na civilização em 
que a linguagem passa a ser o objeto sobre o qual 
recai o poder dos monopólios da mídia, no oligopõlio 
da linguagem, que reproduz o dos meios de produ
ção, a indústria monopolística. 

Seni linguagem efetiva e sem instrumentos de 
trabalho, desempregado, o indivíduo não é ou, se é, 
é a negação das potencialidades do ser social. 

· O mundo, hoje, precisa de abandonar os diag
nósticos das doenças individuais, da possibilidade 
de curas individuais de males para fazer o diagnósti
co do diagnóstico, para fazer o diagnóstico do diag
nóstico, que mostraria a natureza sistémica da maior 
parte das enfermidades individuais. Para conservar 
o mercado dos doentes consumidores de remédios 
e mercadorias, as ilusões do indivíduo e do iná!Vi
dualismo são as mentiras mais logicamente adequa
das. Parece que só as epidemias têm o poder de re
velar o caráter social, coletivo, das doenças, assim 
como as crises econômicas revelam que as falên
cias individuais das firmas são parte do colapso do 
sistema econômico. 

Do ponto de vista da totalidade que considera 
cada um de nós o portador de uma parte do todo so
cial, os doentes individuais são meros portadores de 
doenças e elas próprias possuem um caráter social, 
têm determinações sociais e históricas. 

A sociedade individualista, egofsta, competiti
va, iluminista produz as lentes individuais, o modo 
de pensar e de encarar a doença como se ela fosse 
um fenômeno individual. A psicologia individual da 
Escola de Viena pode ilustrar o que aqui se pretende 
colocar. 

Freud analisou suas clientes neuróticas, histéri
cas, reprimidas, portadoras individuais de recalques 
sofridos pelas pulsões sexuais e eróticas na era vito
riana, numa sociedade burguesa, conservadora. Em 
cada doente, Freud encontrou um portador individual 
cujas síndromes, atos falhos, frustrados, compulsi-
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vos, etc., se assemelhavam. Se Freud tivesse se li
bertado do ináiVidualismo, teria percebido mais cla
ramente que cada neurótico era portador individual 
de uma sociedade neurótica, produtora de neuroses. 

A cMiização capitalista e sua barbárie trans
formaram e emprestaram determinações Capitalis
tas até mesmo às doenças, desgastes e patologias 
naturais. 

A distribuição social doméstica do envelhe
cimento bem como sua distribuição mundial re
velam a natureza capitalista do antigo fenômeno 
geriátrico. O prolongamento da vida humana, no 
mundo da obsolescência, a conservação e o su
cateamento de pessoas incapazes de dar lucro, 
o custo social da manutenção dos membros da 
terceira idade - que fazem surgir as •santas ge
novevas• que conhecemos - dependem de valo
res culturais que são submetidos às prioridades 
principais do .capital. 

Portanto, a velhice,' suas possibilidades e 
suas determinações capitalistas · revelam, como 
ocorre com a grande parte das doenças, suas de
terminações sociais e históricas. Os portadores in
dividuais da dengue e da hansenfase, da febre 
amarela; da desnutrição, do estresse são social: 
mente determinados. Os gordos e ·os magros, os 
da dieta estética e os da diet~ da fome são porta
dores individuais da doença da sociedade capita
lista, que distribui desigualmente a vida, suas con
dições e a morte. 

Em novembro de 1995, dados da OMS revela
vam que 80% das novas ocorrências de AIDS verifi
cam-se nos países do Terceiro Mundo, principal
mente da África. 

Eros e Tanatos, o prazer e o sofrimento, a 
gordura e a desnutrição recebem as determina
ções da totalidade e se manifestam nos indiví
duos já socialmente distribuídos. Não se trata de 
mão invisível que premia com a vida e castiga 
com a morte indivíduos iguais. A cura da cura, a 
superação dos focos sociais de produção dos 
males sociais deixará um resíduo de doenças e 
de carências que será, este sim, igual e coletiva
mente padecido. 

Não adianta, do meu ponto de vista, se au
mentarem os recursos para a saúde porque já fo
ram diagnosticados seis métodos pelos quais esses 
recursos públicos se desviam do sistema de saúde 
pública para o sistema privado. São pelo menos 
seis formas de desvios já diagnosticados, e dados 
fornecidos pelo Ministério da Saúde revelam que o 
aumento dos gastos federais em saúde não têm 

sido correspondidos por uma melhoria no atendi
mento médico-hospitalar. 

Os gastos federais por habitante que chegaram 
a US$80.38, em 1989, desceram para US$42.22 em 
1992, alcançando US$8920, em 1995. Caso seja 
aproyada a CPMF, o imposto para socorrer a crise 
da saúde, os gastos federais em saúde, em 1996, 
atingiriam US$126.68 por habitante/ano. 

Portanto, o que aqui· se coloca é que é preci
so que cuidemos da saúde do nosso sistema para 
que a linguagem das coisas, em que se objetivam 
as nossas promess;lS e os nossos desejos, que 
essa llnguàgem, a realidàde tal como ela é, passe 
a exp.ressar e ·a espelhar os nossos desejos. Nos
sa realidade está totalmente divorciada da nossa 
fala e, portanto, a cada momento, nós do Parla
mento, . n~s que falamos temos uma linguagem 
que não . combina em nada e que é desmentida 
pela realidade. É ·por .iSso que, quando a realidade 
demoraliza nossa. fala, o Parlamento, o locus 
onde se falá, fica irremediavelmente desmoraliza-
do. · ·. .. · · · 

Portanto, o apelo que faço é para que palavras 
e ação, promessas e concretização realizem final
mente uma aliança, se solidarizem na mesma trans
parência e na mesma vontade de transformar o 
mundo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Laura Cam
pos, o Sr. Emandes Amorim, 4" Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Ramez Tebet, próximo orador 
inscrito. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o que me traz hoje à tri
buna e a constatação de que um dos fatos mais po
sitivos da eleição próxima de outubro é a signfficati
va e alvissareira participação das mulheres na vida 
pública nacional. De uns anos para cá essa partici
pação tem se acentuado de maneira altamente pro
missora. 

A lei regulamentadora do pleito do corrente 
ano, a Lei n• 9.1 00, chegou ao Senado da República 
ao apagar das luzes, quando nós, os Senadores, ií
nhamos menos de uma semana para decidir sobre o 
projeto oriundo da Câmara. Esse projeto teve cente
nas de emendas apresentadas aqui nesta Casa, e 
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me recordo, como Relator dessa matéria, dessa lei 
que está regulamentando, dirigindo e norteando o 
ple~o de 3 de outubro próximo, que um dos tópicos 
mais polémicos nesta . Casa foi justamente aquele 
que se referia à reserva de mercado de 20% para a 
participação das mulheres. Em outras palavras, na 
Câmara dos Deputados não foi aprovada a emenda 
que permitia essa reserva de mercado, e quando o 
texto da Câmara Federal veio ao Senado houve um 
verdadeiro lobby formado palas mulheres aqui nes
ta Casa 

Na época, a minha. posição era de dúvidas 
quanto ao aspecto const~ucional, mas me recordo 
da noite· em que as Uderanças desta Casa en
tenderam que deveríamos deixar garantida na lei 
eleitoral a participação de 20% do número de va
gas para as mulheres. Houve uma emenda de 
Plenário, apresentada pelo próprio Relator. An
tes, eu havia rejeitado a emenda da Senadora 
Júnia Marise, que hoje é candidata à Prefeitura 
de Belo Horizonte. Mas, atendendo ao consenso 
de todos os Partidos pollticos desta Casa, con
seguimos a aprovação dessa reserva de merca
dode20%. 

Hoje, o quadro eleitoral do Pafs está a de
monstrar que SOO mil homens disputam o pleito e 
1 00 mil mulheres estão juntas conosco em uma 
jornada cfvica muito importante. Acredito que não 
existe eleição mais importante dÓ que a eleição 
para vereador e prefeito municipais. 

Receávamos que, em muitos municfpios, os 
Partidos políticos não conseguiriam o número ne
cessário de mulheres e poderiam perder vagas, 
uma vez que, não encontrado o número de 20"/o de 
mulheres para compor a chapa às Câmaras Munici
pais, os Partidos não poderiam, em hipótese nenhu
ma, supri-las com candidatos do sexo masculino. 
Hoje, verificamos que estávamos enganados. Pare
ce-me que os Partidos políticos não tiveram dificul
dades nesse sentido. Hoje, 100 mil mulheres dispu
tam o pleito municipal nos quase cinco mil municf
pios brasileiros. 

Acredito que esse fato é altamente auspicio
so. Estou falando isso aqui, hoje, no Plenário do 
· Se.'1ado, em uma sessão que conta com a presen
ça de poucos Senadores, é verdade, mas presidi
da por V, Ex", Presidente José Sarney, que tem o 
orgulho, a justa satisfação, o grande contentamen
to, com toda certeza, de ser o pai da primeira e 
única Governadora do Brasil, a Governadora Ro
seana Sarne~ r. 

Estou chegando do meu Estado, Mato Grosso 
do Sul, onde participei dos pleitos municipais. Visitei 
uma cidade pequenina, Antônio João. Pensei que lá 
fosse encontrar, como encontrei e abracei, uma an
tiga correligionária, parteira da cidade, dona Germi
na da Silva Rocha, com 81 anos de idade. Pensei 
que ela fosse a maÍi idosa candidata a vereadora 
deste Pafs, mas ela Só está suplantada, segundo li 
no jornal O Globo de alguns dias atrás, pela advo
gada Anda Montenegro, candidata a vereadora na 
capital do Estado da Bahia. 

Registro esse fato com satisfação, por ver 
que as mulheres estão ao nosso lado e por sentir 
que o nosso trabalho aqui no Senado, aquela luta 
intensa que travamos, aquele desafio que foi a Lei 
n• 9.100 valeu à pena. 

Essa lei, Sr. Presidente e Srs. Senadores, foi 
um verdadeiro desafio. O Senador viveu um dile
ma. Ela deveria ser publicada até o dia 03 de outu
bro, mas o projeto de _lei nos foi envjado pela Câma
ra com uma semana ou dez dias de antecedência. 
Fui designado Relator, estudei profundamente a 
matéria, contei coin a colaboração das Uderanças 
politicas desta Casa. Enfim, fiZemos um bom traba
lho e conseguimos essa resenia de mercado que 
hoje o Brasil inteiro está saudando. A participação 
efetiva da mulher no processo político brasileiro é 
muito importante. 

Entretanto, algo me chamou muito a atenção. 
Naquela ocasião, e af me refiro, Senador Lauro 
Campos, diretamente a V. Ex", que é de Partido 
minoritário no Congresso Nacional. Recordo-me 
de que aceitamos também uma decisão das Ude
ranças desta Casa, que foi a de estabelecer um li
mite de candidatos às Câmaras de Vereadores. 
Então - hoje posso até dizer que privilegiamos, 
uma vez que o tema foi derrubado pelo Poder Ju
diciário -, estipulamos que os grandes Partidos po
deriam lançar até o dobro de candidatos às Câma
ras de Vereadores, já que o número poderia ser 
de até 1 00% o de vagas, consentâneo com o nú
mero da Bancada existente no Congresso Nacio
nal. Este dispositivo foi também chamaclo de in
constitucional, como muitos também éorisideram 
inconstitucional esse da reserva de mercado para 
mulheres - e mesmo eu tenho as minhas dúvidas 
a respeito. Mas por que esse assunto não foi 
questionado no Poder Judiciário? Por que só foi 
questionado perante o Tribunal maior do País o 
problema do número de candidatos que cada Par
tido poderia lançar? 
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Ninguém ousou argüir a inconstitucionalidade 
da reserva de mercado, porque, se obrigatoria
mente 20% das vagas eram destinadas às mulhe
res, é evidente que, juridicamente, no texto frio da 
lei, é dar vantagem a um sexo em detrimento do 
outro. Isso é porque existe um fato que é mais im
portante que o texto frio da lei. Existe o fato da 
realidade da vida que denominamos de fato moral, 
de injustiça que salta aos olhos, um clamor. Então 
houve o clamor da igualdade de todos perante a 
lei que fez com que nenhum Partido político, ne
nhum cidadão brasileiro e nenhuma entidade res
ponsável pela fisCalização da lei ousasse ingres
sar com a ação de inconstitucionalidade no Supre
mo Tribunal Federal. 

Foi bom que isso tenha acontecido. É bom 
que esteja acontecendo as eleições com essa par
ticipação efetiva dás mulheres. Registro isso como 
dado auspicioso para a vida política nacional e 
também para demonstrar que essa participação se 
deve ao Congresso Nacional, mas, principalmente, 
ao Senado da RepCÍblica. · 

Muito obrigado_ 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 

a palavra ao Senador Emandes Amorim, a quem 
peço desculpas. A Mesa, julgando que o Senador 
Ramez Tebet fosse o último orador desta sessão, 
preteriu S. Ex". 

O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Pro
nuncia o seguinfe discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, neste momento, pedimos à imprensa um 
pouco mais de coerência, de justiça. 

Um jornal de Brasflia, a cujos membros tenho 
muito respeito, no dia 22, publicou a seguinte notícia: 

·o Senador Emandes Amorim, do PMDB, é fa
voritrssimo candidato ao Governo de Rondônia." 

Em recente pesquisa observada, tivemos a 
preferência de 67% do eleitorado para a eleição ao 
Governo do Estado. 

Ainda no dia 22, em matéria intitulada "Políti
cos denunciados ficam impunes•, estou em uma lista 
de aproximadamente 100 Parlamentares e, inclusi
ve, em foto. 

Sr. Presidente, constantemente, a imprensa tem
se reportado àquela polêmica de quando aqui cheguei; 
diziam que contra mim havia 60, 40, vinte e lantos pro
cessos, que depois se tornaram oito; daqui a pouco, 
serão somente dois processos por agressão. 

A Procuradoria-Geral da República enviou pedi
do ao Senado Federal para que eu fosse processado. 

Lego depois, acionado por meu advogado, foi cons- . 
talado que já teria sido pedido o arquivamento des
ses dois processos, e· o· Tribunal comunicou a esta 
Casa que não haveria· mais processos contra mim 

A todo instante; a imprensa toca no assunto: 
·o Senador Emandes Arilorim está envolvido nisso. 
Hà prcicessos contra ele. • Naquela oportunidade, por· 
falia de dinheiro, não pude processar todos os jor
nais que me acusaram; ·entrei com ação apenas 
contra o Jornal do Brasil, Correio Braziliense e a 
Enciclopoedia Brytanica. Tenho certeza de que 
vou ganhar todas essas. ações. Naquela época o 
Correio Braziliense era um jornal leal, justo e não 
fez nenhuma. denúncia infundada. Quando os jor- · 
nais quiserem denunciar as pessoas, que o façam · 
procurando verificar se há· .veracidade, porque, do 
contrário, prejudicarão . as pessoas. Temos uma 
vida pública, e os nossos. eleitores desejam que 
trabalhemos com a maior· honestidade possível. E 
tudo se toma muito difícil· quando a imprensa nos 
atrapalha. .·.- · -. ':·: - :· · 

Lembro-me que; naq!Jel!!· ocasião, uma apre
sentadora do SBT, urn!i veltfa loura, em seu pro
grama, fez denúncias que me massacraram. Man
dei ofício à emissora, solicitando o direito de res
posta, dei vários telefonemas. a .essa senhora, fiz 
tudo o que seria possível, mas nenhuma oportuni
dade me foi dada para. que eu pudesse apresentar 
minhas justificativas. TIVe de aceitar todas aquelas 
denúncias e, por pouco, não f1:1i cassado injusta-·· 
mente nesta Casa que, inclusive, trazia um pare
cer dizendo que o decoro parlamentar vinha do 
tempo. 

Imaginem que,. mesmo sem haver nada contra 
mim, eu seria cassado, sob a euforia da imprensa, 
porque sempre denunciei os interesses das grandes . 
empresas. O Estado de Rondônia tem o subsolo 
mais rico do Brasil e grupos tinham interesse no fim 
de minha carreira parlamentar. 

O Sr. Presidente e os Srs. Senadores sabem 
do trabalho que venho desenvolvendo na área mi
neral. Houve uma CPI nesta Casa que trabalhou 
com todo sucesso para apurar as irregularidades 
nessa área. O resultado final foi enviado ao Presi
dente da República e ao Ministro das Minas e 
Energia, ao DNPM e tantos outros órgãos, para 
que tomassem providências e acabassem com as 
injustiças. 

Há poucos dias, estivemos em Serra Pelada, 
para onde as Forças Armadas iriam a fim de ex-· 
pulsar - na base do porrete talvez - os garimpei-
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ros que ali têm o direito de trabalhar. Nós defen
demos os garimpeiros e o meu mandato tem ser
vido muito ao meu Estado, principalmente quan-. 
do denuncio falcatruas, roubalheiras e desvios 
ocorridos por lá com as verbas públicas. O mon
tante desses desvios é tão grande .Que me sur
preendo em não ver qualquer)nteresse da im-. 
prensa em divulgá-los. Por. exemplo, no apagar 
das luzes do ano passado, dos R$1 O milhões 
destinados à Rondônia para uma obra. do TRT, 
que já gastou mais de R$20 milhões, chegaram 
aproximadamente R$2 milhões; R$8 milhões fo
ram desviados no percurso daqui ·até Rondônia·. . 

Fiz urna denúncia - ·está no jornal o Correio' 
de Rondônia - de que o Governo do Estado desviou 
aproximadamente R$6 milhões, dinheiro federal, di-. 
nheiro do Planafloro, destinado a asfaltar uma estra
da. Esse dinheiro foi desviado e a imprensa não se· 
manifesta sobre isso. ... '.;: :;···· 

, Meses atrás denunciei também o desvio de 
recursos destinados ao acabamento da penitenciá
ria do Estado de Rondônia - R$1 ,5 milhão! E vejo 
que ninguém tem interesse em apurar. Mas, na 
hora de denegrir a imagem dos parlamentares, a 
imagem de quem trabalha, a imprensa está de 
prontidão. · 

O que resta, então, a este sénador, nobres Se
nadores, Sr. Presidente? Pedir à imprensa mais coe
rência nas denúncias que faz. Urna denúncia vazia 
magoa, prejudica a saúde de quem é acusado injus
tamente. As pessoas podem até perder urna eleição 
quando poderiam ser úteis ao seu Estado. 

E, falando-se em desmandos, cheguei hoje de 
Rondônia, onde o Governador, que apóia empresas 
de transporte coletivo, achou por bem proibir que os 
motoristas de táxi saiam do seu município com pas
sageiro. Baixou um decreto ou uma lei - não sei 
bem - que estabelece que os motoristas de táxi, 
dentro do Estado de Rondônia, não podem transpor
tar passageiros fora do seu Município. Uma pessoa 
que estiver em Rondônia hoje e quiser ir de um mu
nicípio a outro terá que, a cada Município, trocar de 
táxi, porque o Governador do Estado está a serviço 
das empresas de transporte coletivo, que cobram o 
preço da passagem três vezes mais cara do que em 
qualquer outro Estado do País. E, por essa razão, os 
taxistas estão, às vezes, bastante ocupados, com 
muitos passageiros. · 

Mas o Governador, que está comprometido 
com as falcatruas, desvios, rombos, agora é o bo
neco defensor das empresas de transportes do 

Estado, prejudicando o trabalho de mais de três mil 
taxistas. 

Diante de fatos dessa natureza, Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, não vejo outra attemativa se
não, nos próximos dias, pedir novamente o apoio 
dos Srs. Senadores para criar uma nova comissão 
que vá ao Estado de Rondônia apurar principalmen
te os desvios de recursos. Não é possível que o Go
verno Federal retire dos cofres do Banco Central e 
da Caixa Econômica recursos para investir no Esta
do de Rondônia e, por intermédio de falcatruas, o Sr. 
Governador, juntamente com amigos e companhei
ros, desvie esses recursos. 

Estamos aqui no Senado para aprovar e man-. 
dar recursos para Rondônia, mas acabamos não 
acompanhando a sua utilização. Entendo que isso é 
uma incoerência de nossa parte. Se consegui/nos 
aprovar recursos e mandá-los ao Estado deveria
mos· acompanhá a sua aplicação e fiscalizar. É urna 
vergonha: a· Assembléia legislativa do meu Estado, 
por exemplo, no· ano passado, era mantida com R$1 ,2 
milhão; no mês passado, no entento, o Governador re
passou à mesma Assembléia R$ 3,8 milhões - mais 
de R$2 milhões de diferença que estão sendo aplica
dos no Poder Legislativo. Tudo isso porque o Gover
no tem 'rabo preso', está envolvido em corrupções e 
utiliza-se do Erário público para que a Assembléia 
Legislativa 'deite e role', com o Estado pagando 
caro. Enquanto em Brasilia, nós, Parlamenteres por 
Rondônia, com o apoio das outras bancadas, conse
guimos aprovar recursos para o Estedo, lá, o Gover
nador desvia o dinheiro. 

No fim do nosso mandato, Rondônia não terá 
uma obra concluída e os eleitores do meu Estado 
vão cobrar de nós Parlamenteres. Por isso, Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, dentro de uma se
mana no máximo, tenho certeza, vou conseguir 
aprovar um pedido para criação de urna comissão, 
com o objetivo de apurar a aplicação desses recur
sos e de colocar na cadeia aqueles que estão levan
do os recursos do povo, do cidadão, do agricultor. 
Peço à im_prensa que me socorra no acompanha
mento desses desvios, desses prejuízos que estão 
sendo causados à sociedade; o meu objetivo não é 
denegrir a imagem de parlamentares, até porque a 
imprensa pode vender o seu jornal muito bem se ti
ver de publicar a verdade em suas páginas. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ERNANDES AMORIM EM SEU Dis
CURSO: 
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ESTRADA FANTASMA EVAPORA COM 
R$6 MILHÕES DO Pl.ANAFLORO 

Brasma -A •estrada fantasma•, o mais novo escândalo pú
blico de Rondônia já está sendo investigado pelo Tnbunal de Con-
tas da União, inspedonada pelo senado Federal e chegou até à 
contabilidade do Banco Mundial, nos Estados Unidos, a pedido do 
Senador Emandes Amorim. 

A esirada. que •figaria• Cacoal a Rolim de Moura em 36 qui
tometros da asfalto wstou aos cofres públicos do Estado 
R$44,662 miMes. 

A •obra• paga com recursos do Planafloro através do DER, 
foi parar na conta da construtora acreana Amazônia Engenharia 
Dada com!) •pronta• com o direito à comemomção e manchetes 
nos jornais na verdade, não passa de mais um esbulho do gover-
nador Raupp. · 

Maracutaia 

OS órgãos encarregados de verificar a procedência da de
núncia levantada aqui pelo Senador Emandes Amorim e que é 
do conhecimento público em Rondônia, só terão de suportar o 
desconforto ao percorrerem a •estrada•. O mesmo que padecem 
as maiores vftimas da maracutaia oficial, os moradores da locali
dade e os passageiros que são obrigados a se locomover entre 
cacoa1 e Rolin da Mour.L · · 

A estrada só tem 6 quilOmetras de asfalto, o resto é "fan.. 
tasma•. Trinta quilOmetres de buracos e 'muita poeira que nunca 
viram sequer l.I'Tia máquina para melhorar o percurso do picadão 
de terra batida. Os técnk:os que forem ao local para apurar a de
núncia do senador Emandes Amorim vão conhecer, ao vivo, o ser 
frimento da população das duas localidades e viajantes que são 
obrigados a se locomover entre Cacoal e Rolim de Moura. 

Autor do escândalo da merenda escolar, entre outras de
núncias contra a administração estadual. Amorim lamenta ter que 
levantar mais essa irregularidade, por entender que •os custos da 
malversação dos recursos públicos sai sempre do bolso do contri
buinte, do e enganado povo desta terra•. Ao levar às repre
sentações do Banco Mundial em Cuiabá e Brasma a denúncia de 
que os mais de R$4 milhões que o Sird cedeu ao govemo de 
Rondônia foram criminosamente desvfados de suas finalidades o 
Senador afinna que a fez para que outros recursos não voltem a 
sofrer o mesmo destino. Igual preocupação teve ele ao buscar o 
apoio do TCU e da Mesa do Senado. •Não basta que as denún
cias sejam apuradas. É preciso também que o dinheiro desviado 
possa voltar aos cofres do Estado. 

O Sr. José Sarney, Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Ernandes Amorim, 4• Se
cretário. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao Sr. José Samey. 

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB -AP. Pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sra. e Srs. 
Senadores. 

Durante quatro meses o Senado Federal espe
rou as informações do Ministério da Fazenda sobre 
o impacto tributário negativo do Projeto de Estatuto 
das Pequenas e Micro Empresas. Esperou em vão. 
Os subsídios não chegaram. E não chegaram por
que não existem. 

Ninguém sabe como e onde surgiram os !JÚme
ros divulgados pela imprensa de uma perda para o 
Tesouro Nacional de quatro bilhões. 

Isso não é verdade. 
A verdade é que os subsídios à pequena e mé

dia empresa, previstos na Constituição, arts. 170 e 
179 somente beneficiarão a economia nacional e 
possibilitarão melhoria de arrecadação. 

O tratamento tributário atualmente dispensado 
no Brasil às empresas de menor porte é quase o 

· mesmo concedido às grandes empresas. No entan
to, o seu impacto é bastante diferenciado. A grande 
empresa, geralmente, consegue repassar o custo tri
butário para o preço de seus produtos. Já as empre
sas de menor porte são, em geral, obrigadas a ab
solvê-lo, integralmente, em suas margens. Em em
presas muito pequenas, onde a margem correspon
de, muitas vezes, à remuneração do proprietário, o 
recolhimento, ou não do tributo, pode ser a diferença 
entre a sobrevivência ou o fechamento da empresa. 
Em outras, a margem corresponde não apenas à re
muneração do proprietário, mas, também, ao capital 
retido para investimentos e, neste caso, o impacto 
tributário vem comprometer a capacidade de investi
mento da empresa. 

Além dos encargos tributários excessivos para 
as empresas de menor porte, o emaranhado fiscal, 
com a sobreposição de exigências burocráticas, tor
na bastante complexa e onerosa a vida das peque
nas empresas brasileiras. Estas, são obrigadas a 
disporem, mensalmente, de recursos da ordem de 
um salário mínimo para pagamento de um contador, 
responsével pelo atendimento às exigências dos ór
gãos de arrecadação e controle. 

Sensível a esses problemas, o atual Projeto de 
Lei do Senado n• 31/96, que dispõe sobre o regime 
tributário das micro empresas (ME) e empresa de 
pequeno porte (EPP), isenta as ME das seguintes 
tributos: Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 
(IRPJ), Imposto sobre Operações Rnanceiras (IOF), 
contribuição ao Programa de Integração Social 
(PIS), Rnanciamento da Seguridade Social (CO. 
FINS) e Contribuição Social sobre Lucro (CSSL). O 
Imposto de Importação (11) e o Imposto sobre Produ
tos Industrializados (IPI), devidos pelas ME e EPP, 
deverão ser reduzidos. 

Estudas realizados pelo Sebrae/Macrotempo, 
com base em dados da Secretaria da Receita Fede
ral (SRF), estimam que a atual "proposta de regime 
tributário, se aprovada na íntegra, implicaria numa 

~ perda de receita da SRF de cerca de 1,7% de sua 
arrecadação total, em benefício das ME. (Quadro 1). 
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QUADRO I 

BRASIL· PARTICIPAÇÃO DAS ME E DAS EPP NO MONTANTE TOTAL DE TRIBUToS 
ARRECADADOS PELASRF 

TRIBUTOS ME(•) EPP(•) 

TIPO TOTAL 
ARRECADADO 
(RS MILHÕES) ~~=~) 

%SOBRE TOTAL MONTANTE 
(RS MILHÕES> 

%SOBRE TOTAL 
MJUIÕES GERAL GERAL 

I. IRPJ 5.993 164 0.26 271 0.44 
2.COFINS 10.710 SI& 0&3 soo 0.&0 

3. PISIPASEP S.2SI 93 O IS 172 0.28 

4.CCSL 4.49-t 277 044 24& 040 

S.OliTROS 3S.S36 . . . . 
6. TOTAL GERAL 
I ii+2+3+4+S+) 

62.284 1.052 1,68, 1.191 1~92 

(•) para fe~to desse estudo foram conStcicrad<1s ME aquelas com faturamCDIO anual mfcnor a~ m~l UFIR c 
EPP aqucb:s com faturamcnto anual entre 2SO mil c 700 mil UFIR 

FONIC: SEBRAE/Macrotcmpo, a p:mir de dados da SRF/1994 

A SRF estima que deverá arrecadar, durante o presente ano, R$ 96 bilhões. (Gazeta 
Mercantil. 11/04/96). Neste caso, o montante de isenção dos tributos IRP J, COFINS, 
PIS e CCSL das ME seria da ordem de R$ 1,6 billtões. Essa perda de receita seria mais 
que compensada pelos ganhos sócio-econômicos daí advindos, que são inúmeros. 

· Essas medidas beneficiariam wn significativo número de empresas. As Microempresas, 
ou seja, com faturamento anual inferior a R$ 204 mil, representam 86,53%. dos 
estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços existentes no Brasil, enquanto 

. que as Empresas de P.equeno Porte, com faturamento entre R$ 204 mil a R$ 576 mil. 
representam 6,52% (quadro II). Espera-se, também, que as medidas propostas não só 
estimulem a formalização de milltares de wúdades produtivas, hoje na informalidade, 
como promovam a criação de novas microempresas. fontes permanentes de novos 
empregos e de geração de renda, nos recônditos mais remotos do pais. 

QUADRO H 

BRASIL ·PARTICIPAÇÃO DAS ME E DAS EPP NO TOTAL DE ESTABELECIMENTOS 
INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS 

SETOR MICROEMPRESA EMPRESA DE PEQUENO MEDIA E GRANDE 
PORTE EMPRESA 

INDUSTRIA 73,00 10,97 16,03 
COMÉRCIO 83,71 8,08 8,21 
SERVIÇO 96,24 2,39 1,38 

OTAL 86,53 6,52 6,95 - . FONTE: SEBRAE. a paltlr dos Cmsos Econonucos do IBGE. 

(%) 
TOTAL 

100,00 
100,00 
100,00 

100,00 

A base atual de recolltimento tributário da SRF é extremamente ampla, possuindo um 
perfil de grande concentração. Um grande número de pequenas empresas possui uma 
participação insignificante no montante total arrecadado. Em 1994 havia, por exemplo, 
mais de 2 milltões de contribuintes vinculados ao COFINS ou ao tributo CCSL. Deste 
tutaf. cerca de 900/o eram microempresas, com faturamento anual inferior a 250 mil 
UFIR, sendo responsãveis por 0,83% do total arrecadado no COFINS e por 0,44% da 
CCSL. A proposta de isenção tributária permitiria à SRF reduzir bastante sua base de 
arrecadação, com uma perda pouco significativa de receita, tomando ainda mais 
eficiente seu sistema de gestão tributária. 

Julho de 1996 
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O Sr. Emandes Amorim, 4° Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a 
mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário 
em exercfcio, Senador Ramez Tebet 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N-162, DE 1996 

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Unidade Descentrarrzada da Escola Téc
nica Federal de Pernambuco, no Município 
de caruaru, no Estado de Pernambuco. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Rca o Poder Executivo autorizado a 

criar a Unidade. Descentralizada da Escola Técnica 
Federal de Pernambuco, no Município ele Caruaru, 
Estado de Pernambuco. 

Art. 2" A Unidade Descentralizada da Escola 
Técnica Federal de Pernambuco, em Caruaru, man
terá cursos de nível médio e profissionalizante, a se
rem definidos pelo Ministério da Educação e do Des-
porto. · 

Art. a• A instalação do estabelecimento de en
sino de que trata esta lei subordlíia-se à prévia oon
signação, no Orçamento da União, das dotações ne
cessárias, assim como à criação dos cargos, funçõ
es e empregos indispensáveis ao seu funcionamento, 
por iniciativa exclusiva do Presidente da República. 

Art. 42 O Poder Executivo, ouvidos o Ministério 
da Educação e do Desporto e as ·Secretarias de 
Educação Estadual e Municipal, regulamentará esta 
lei no prazo de noventa dias, contados a partir de 
sua vigência. 

Art. 5" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6" Revogam-se as disposições em oontrário. 

Justificação 

Encontramo-nos envoltos por um clima de ur
gência de refonnas que abrange os mais diferentes 
setores da economia brasileira. O contexto interna
cional está qualificado pelas profundas transfonna
ções tecnológicas que têm provocado redefinições 
no âmbito da produção e da comercialização de 
bens e serviços. A competitividade se impõe às na
ções como parãmetro central dos novos modelos de 
desenvolvimento social e econômico. 

Para aoompanhar a celeridade das mudanças, 
constatamos que é fundamental repensannos a edu
cação escolar. Precisamos melhorar a qualidade de 

nosso ensino e, particulannente, temos que adequar 
nossa fonnação profissional às novas exigências. 

O modelo de desenvolvimento que utilizava 
mão-de-obra com pouca qualificação está ultrapas
sado. Na atualidade, desenvolvimento socioeoonô
mico implica a disponibilidade de recursos humanos 
com qualificação que garanta não apenas o domínio 
dos oonhecimentos específicos, mas também uma 
sólida educação geral. 

Para se adequar a essa nova situação, o Go
verno brasileiro está se mobilizando para valorizar e 
expandir o ensino técnico profissionalizante. As es
colas técnicas federais, responsáveis por grande 
parte desse ensino, deverão se tomar centros de ex
celência e de referência para novas experiências na 
área 

Nesse contexto, entendemos ser de extrema 
relevâncià a criação de uma Unidade Descentraliza
da da Escola Técnica Federal de Pernambuco, em 
Caruaru. 

··O Estàdo de Pemambuco.dispõe de uma exce
lente escola técnica federal. Entretanto, ela não é 
suficiente para formar.toda a mão-de-obra que a re
gião necessita: As Unidades Descentralizadas repre
sentam uma solução viável, na medida em que oti
mizam o uso da capacidade físiCa. e pedagógica da 
escola técnica e preenchem lacunas na oferta de 
educação profissional. É o que ocorre, por exemplo, 
com as Unidades Descentralizadas de Petrolina e 
Pesqueira que vêm deserrvolvendo excelente traba
lho na sua área de atuação. 

Caruaru, por ser um dos principais Municípios 
do Estàdo, ressente-se da falta de uma instituição 
de qualificação de seus jovens trabalhadores. Além 
disso, a rede de escolas públicas de ensino médio é 
insuficiente para absorver o grande número de alu
nos que concluem o primeiro grau. Segunclo dados 
estatfsticos para o ano de 1990, o número de alunos 
matriculados no primeiro e segundo graus foi de 
44.653 e 5.740, respeclivamente, considerando esco
las públicas e particulares. Podemos perceber que a 
discrepância de atendimento é muito giande. A Uni
dade Descientralizada que propomos seria um instru
mento indispensável para corrigir essa situação. 

O Município de Caruaru tem também um par
que industrial diversificado em que se destacam ati
vidades como a fabricação de alimentos e de mobi
liário, de vestiário, o beneficiamento de algodão e de 
couro, a produção de têxteis, a. produção de mine
rais não-metálicos e de plásticos e a construção ci
vil. Depois de Recife, é o .centro comercial e bancá
rio mais importante do Estado. 
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Além disso, a cultura do povo caruaruense, vi
vificando seu patrimonio histórico no artesanato, nas 
manifestações folclóricas, etc., promove o turismo, 
considerado hoje grande fonte de recursos para os 
Estados nordestinos. 

Enfim, estamos falando de um Município dinâ
mico do Estado pernambucano. A demanda de mão
de-obra qualificada existe, justificando mais uma vez 
a criação da Unidade Descentralizada da Escola 
Técnica Federal de Pernambuco. 

P.elas razões acima expostas, esperamos con
tar com o apoio de nossos ilustres Pares para a 
aprovação do presente projeto de lei. 

Sala das Sessões, 22 de julho de 1996. - Se
nador Joel de Hollancla.; 

(À Comissão de Educação - Decisão 
terminativa.) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 80, DE 1996 

Altera dispositivos da Resolução n" 
69, de 1995, do Senado Federal que dis
põe sobre as operações de crédito inter
no e externo dos Estados, do Distrito Fe
deral, dos Municípios e de suas respecti
vas autarquias, inclusive concessão de 
garantias; seus limites e condições de 
autorização, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1• o art. 16 da Resolução n• 69, de 14 de 

dezembro de 1995, do Senado Federal, passa vigo
rar acrescido do seguinte § SO: 

"Art.16 ............................................... . 

§ s• Os pedidos de autorização para o 
lançamento, oferta pública, ou colocação no 
mercado dos trtulos de que trata o § 2°, de
verão ser instruídos, sem prejuízo dos de
mais documentos exigidos nesta Resolução, 
com certidão, expedida pelo Tribunal de 
Contas a que está jurisdicionado o reque
rente, comprobatória da utilização dos recur
sos captados pelas emissões corresponden
tes à última autorização similar, concedida 
pelo Senado Federal, ou de que trata-se da pri
meira solicitação do gênero do requerente." 

Art 2" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Justificação 

Compete efetivamente ao Senado Federal, dis
ciplinar a matéria relativa ao endividamento dos Es-

lados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do 
art 52, inciso VIl, da Constituição Federal. 

Nesse sentido, tem procedido este Senado Fe
deral, quando foram expedidas a Resolução n• 69, 
de 1995, que regulamenta a matéria como um todo, 
estabelecendo limites e condições necessárias para 
a celebração de novas operações,· e várias outras 
Resoluções Autorizativas para a celebração de uma 
operação específica. 

· Percebe:.Se nos debates relativos à autorização 
para a emissão de títulos destinados ao pagamento 
dos precatórios judiciais pendentes de pagamento à 
época de promulgação da Constituição Federal, con
forme estabelecido no art. 33 do Ato das Disposiçõ
es Constitucionais TransMrias, a preocupação de 
que os recursos captados por esses títulos estejam 
sendo utilizados exclusivamente para os fins a. que 
os mesmos se destinam, sem desvios que contra
riem a Constituição Federal. 

Obviamente, o Senado Federal não tem condi
ções de fiscalizar as contas dos Estados e Municí
pios, mas é seu objetivo zelar para que a legislação 
em vigor esteja sendo cumprida à risca, principal
mente quando se trata da Constituição Federal ou 
de uma de suas Resoluções. 

No tocante à matéria, a Resolução n• 69, de 
1995, estabelece, no§ SO do art. 16, que compete 
aos Tribunais de Contas a fiscalização da utilização 
dos recursos captados pela emissão de tftulos para 
o pagamento de precatórios, determinando, através 
do § 42 do mesmo artigo, que sua utilização em ou
tras finalidades implicará a obrigatoriedade da enti
dade emissora promover o imediato resgate dos 
mesmos, sem prejuízo de outras sanções cabfveis. 

Desta forma, o presente projeto de resolução 
determina que os pedidos de autorização para a 
emissão de títulos para o pagamento de precatórios 
sejam instruídos com certidão comprobatória da utili
zação dos recursos obtidos pelas emissões corres
pondentes à última autorização concedida pelo Se
nado Federal, ou de que se trata da primeira solicita
ção do gênero do requerente. 

Assim, quando da concessão de uma nova au
torização, o Senado Federal terá a devida certeza 
de que os recursos captados por essa espécie de tí
tulos estão sendo utilizados de forma correta, respei
tando os dispositivos constitucionais, ou em caso 
contrário, poderá tomar as medidas cabfveis para o 
fiel cumprimento de suas resoluções. 

Portento, a proposta aqui apresentada é da 
mais alta relevância, e proporcionará mecanismos 
que darão segurança ao Senado Federal de que 
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suas resoluções estão sendo fielmente cumpridas, e 
em caso contrário, permitirão que as médidas cabí
veis sejam adotadas. 

Considerando a pertinência do projeto, subme
to-o à discussão dos meus ilustres pares, na certeza 
de seu aprimoramento e aprovação definitiva e con
seqüente, que somente trará o engrandecimento dos 
trabalhos desta Casa. 

Sala das Sessões, 22 de julho de 1996. - Se
nador Vilson Kleinübing. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

RESOLUÇÃO N° 69, DE 1995 

Dispõe sobre as operações de credi
to interno e externo dos Estados, do Dis
trito Federal, dos Municípios e de suas 
respectivas autarquias, inclusive conces
são de garantias, seus limites e condições 
de autorização, e dá outras providências. 

O Senado Federá! resolve: 

Capítulo I 

Art 16. Os pedidos de autorização para o lan
çamento, oferta pública ou colocação· no mercado de 
títulos da dívida pública dos Esta~os, do Distrito Fe
deral e dos Municípios deverão ser encaminhados 
aos Senado Federal, por intermédio do Banco Cen
tral do Brasil, devidamente instruídos com a docu
mentação prevista nos incisos I a IX do art. 13, de
vendo o parecer de que trata o inciso IX conter, tam
bém, informações sobre: 

I - a quantidade de títulos da espécie já emiti
dos e o desempenho dos mesmos junto ao mercado 
secundário; 

11 - o perfil do endividamento da entidade emis
sora após a efetivação da emissão de títulos preten
dida; 

III - a observância dos limites fixados nesta 
Resolução e o impacto da operação de crédito no 
mercado mobiliário. 

§ 1° Os títulos de que trata este artigo deverão 
guardar equivalência com os títulos federais, e seus 
prazos de resgate não poderão ser inferiores a seis 
meses, contados da data de sua emissão. 

§ 22 Incluem-se nas disposições deste artigo 
os títulos a serem emttidos para atender à liquidação 
dos precatórios judiciais pendentes de pagamentos, 
objeto do art 33 e seu parágrafo único do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

§ 3° Os títulos de que trata o parágrafo anterior 
não se incluem nos limites previstos no art. 4° e não 
são passíveis de refinanciamento. 

§ 4° A utilização de recursos obtidos por meio 
de colocação dos títulos de que trata o § 2" em outra 
finalidade que não a de liquidação de precatórios ju
diciais pendentes de pagamento, implicará, na obri
gatoriedade de a entidade emissora promover o ime
diato resgate de tais títulos, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis. 

§ 52 A fiscalização do cumprimento do disposto 
no parágrafo anterior compete aos Tribunais de 
Contas a que estão jurisdicionadas as entidades 
emissoras. 

§ 62 As emissões de títulos por parte dos Esta
dos, do DistriTo Federal e dos Municípios, destinadas 
ao refinanciamento de títulos da espécie em circula
ção, terão sua autorização pelo Senado Federal su
jeita à demonstração de um esquema de amortiza
ção. 

§ 7"- Para efetto do disposto no art 52 da 
Emenda Constitucional n•. 3, . de 1993, entende-se 
por principal devidamente · atualizado . o valor de 
emissão devidamente corrigido pelo fator de atuali
zação próprio da espécie de título, devendo o Sena
do Federal definir o percentual· de refinanciamento 
adequado às condições próprias de·cada solicitante. 

(À Comissão de. Assuntos Econômí-
cos.) 

11 - o dispêndio ànual máximo ccim as 
amortizações, juros e demais ent:argos de 
todas as operações de crédtto, já contrata
das e a contratar, inclusive o originário do 
parcelamento de débüos relativos às contri
buições sociais, de que tratam os arts. 195 e 
239 da Constituição Federal, e do 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os pro
jetes lidos serão publicados e remetidos às comissõ
es competentes, porém sua tramitação, na forma re
gimental, somente poderá ocorrer a parti r do dia 12 

de agosto, pois estamos em convocação extraordi
nária. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nada 
mais have!'ldo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão ordinária de 
amanhã às 14h30min, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

REQUERIMENTO N° 686, DE 1996 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 
686, de1996, do Senador Ramez Tebet, solicitando, 
nos termos regimentais, tramitação conjunta do Pro-
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jeto de Lei do Senado n°190, de 1995, com o Proje
to de Lei da Câmara n• 48, de 1996, por tratarem de 
matérias que versam o mesmo assunto. 

-2-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N• 22, DE 1996 

Terceiro dia de· discussão, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição n• 22, de 
1996 (n• 41/91, na Câmara dos Deputados), que dá 
nova ~ação ao parágrafo 42 do artigo 18 da Cons-
tituição Federal, tendo . . 

Parecer favorável, sob n• 404, de 1996, da Co-
missão . · . 

-de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-3-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N2 30, DE 1996 
. (Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

Requerimento n• 700, de 1996) 

Primeirc\ dia de diseussãó; em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição n• 30, de 
1996 (n" 233195, na Câmara dos Deputados), de ini
ciativa do Presidente da República, que modifica o 
artigo 34 e o Título VIII, Capitulo III, Seção I, da 
Constituição Federal e o artigo 60 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, tendo 

Parecer sob n• 418, de 1996, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favo

rável, com emenda n• 1-CCJ, de redação, que 
apresenta. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está en-
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h04min.) 

ATA DA 105" SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 1996 

(Publicada no DSF, de 28 de junho de 1996) 

RETIFICAÇÃO 

À página n• 10983, 2• coluna, na fala da Presi
dência. 

Onde se lê: 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Está 
registrada a presença de V. Ex" 

Os itens restantes da pauta, de números 8 a 
12, ficam adiados em virtude da falta de quorum. 

São os seguintes os itens, cuja apreciação fica 
adiada · 

Leia-se: 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Está 
registrada a presença de V. Ex". 

Os itens restantes da pauta de números 8 a 12, 
ficam sobrestados em virtude de término do prazo 
regimental da presente sessão. 

São os seguintes os itens, cujas matérias ficam 
sob restadas; 

ATA DA 15' SESSÃO DEUBERATIVA 
EXTRAORDINÁRIA 

REAUZADA EM 18 DE JULHO DE 1996 
(Pub~cada no DSF, de 19 de julho de 1996}' 

RETIRCAÇÃO 

Na página 12428, 2' coluna no Parecer n• 420, 
de 1996, da Comissão Diretora, Redação Final do 
Projeto de Lei da Câmara n• 32, de 1996, (n2 1.287, 
de 1996, na Casa de origem), no art. 13, 

,, '. 
Onde se lê: 

Art. 13. É criada a Comissão Nacional de Co
munidade- CNC, órgão regulador .•• 

Leia-se: 
Art. 13. É criada a Comissão Nacional de Co

municações- CNC, órgão regulador •.. 

ATA DA 161 SESSÃO DEUBERATIVA 
. ORDINÁRIA 

REAUZADA EM 18 DE JULHO DE 1996 
(Publicada no DSF, de 19 de julho de 1996) 

RETIFICAÇÃO 

À página 12481, no despacho da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 33, de 1996 (n• 33195, na 
Câmara dos Deputados), que modifica o sistema de 
previdências social, estabelece normas de transição 
e dá outras providências recebida da Câmara dos 
Deputados; 

Onde se lê: 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional) 

Leia-se: 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania) 
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Ata da 19ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 23 de julho de 1996 

2ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs.: José Samey, Levy Dias, Em~mdes Amorim, Ney Suassuna, 
Valmir Campelo, Freitas Neto e Geraldo Melo. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE· 
CERAM OS SRS. SENADORES: · 

Jl.demir Andrade- Antônio. carlos Magalhães -
Antônio Carlos Valia~ - Bello Parga - Benedila da 
Silva - Beni Veras - Bernardo Cabral - carlos Bezerra 
-Carlos Wilson - CasHdo Malcfaner - Col}linho Jorge -
Edison Lobão- Eduardo Suplicy- Élcio Alvares- Emí
lia Fernandes- Epitácio Cafeteira- ErnandeS Amorim
Esperidião Amin .- Fernando Bezerra - Raviano Melo -
Francelina Pereira- Freitas Neto- Geraldo Melo - Ger
son Camata - GHberto Miranda- GuHherme Palmeira
Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Íris Rezende -
Jefferson Peres- Jqão França -João Rocha- Joel de 
HoUancfa - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José 
Agripino - José I'Jves -José Bonifácio - José Eduardo 
Outra- José Fogaça- José lgnácio Ferreira- José Ro
berto Arruda - José Samey - Lauro Csrr4Jos - Levy 
Dias -luc{dio Porte lia- Wcio AlcãntaJa- Lúdio Coelho 
- Marina Silva - Mariuce Pinto - Mauro Miranda - Na
bar Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre 
Quinan- Osmar Dias- Ramez Tebet- Regina As
sumpção- Roberto Requião - Romero Jucá- Romeu 
Tunna- Ronaldo Cunha Uma- Sebastião Rocha- Sér
gio Machado- Teotonio Vilela Rlho- Valmir Cempelo
Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE {Emandes Amorim) - A 
lista de presença acusa o comparecimerrto de 68 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla· 
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos traba
lhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney 
Suassuna, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBUCA 
MENSAGEM N2 201, DE 1996 

(N2 682196, na origem) 

Senhor Presidente do Senado Federal, 
Transmito a Vossa Excelência, com relação ao 

assunto de seu Ofício n• 193, de 14 de junho de 
1996, relatório do Senhor Ministro de Estado de Mi-

nas e Energia Raimundo Brito, anexo por cópia, so
bre os antecedentes históricos e o estado atual do li
tígio entre a Companhia Vale do Rio Doce- CVRD e 
os ex-garimpeiros de Serra Pelada. 

Brasma, 15 de julho de 1996. - Fernando Hen
rique Cardoso. 

AVISO N2 872- SUPARC/C. CIVIL 

Brasma, 15 de julho de 1996 

A Sua Excelência o Senhor 
SenadorOdacirSoares 
Primeiro Secretário do Senado Federal 
srasma-DF 

Senhor Primeiro Secretário, 
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com 

a qual o Excelentíssimo Senhor Presiderrte da Repú
blica encaminha relatório do Senhor Ministro de Es
tado de Minas e Energia ao Presidente do Senado 
Féderal sobre o assunto objeto de seu Ofício n• 193, 
de 14 de junho de 1996. 

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carva
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da Repúbfica. 

AVISO N2 254/MME 

Brasma, 9 de julho de 1996 
A Sua Excelência o Senhor 
Clóvis de Barros Carvalho 
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidên
cia da República 

Senhor Ministro, 
Este Ministério tem acompanhado de perto 

toda a qu?stão que envolve a Companhia Vale do 
Rio Doce - CVRD e os ex:.garimpeiros de Serra Pe
lada. 

2. Para o bom entendimerrto dessa questão, 
exponho o que segue: 

1- Os antecedentes históricos 
A ocupação do sul do Pará iniciou-se na déca

da de 60, com a construção de estradas e a ocupa
ção ffsica da Amazônia 

Desenvolveram-se extensos projetas de pe
cuária, com mínima absorção de mão-de-obra. Co-
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meçaram a ser feitos .desmatamentos para abertura sapropriou, parcial e temporariamente, parte da área 
de grandes pastagens. A violência rural entre os de 10.000 hectares da lavra concedida, 1 O anos ao-
posseiros migrantes que chegavam e os proprietá- tes, à CVRD, criando assim a reserva garimpeira 
rios de terras, também se instalava na região. te!Jllorária de 100 hectares para exploração, envoi-

A partir dos anos 70, .:om as crises do petróleo vida por uma área de servidão de 750 hectares em 
e o aumento dos juros internacionais, os investimen- tomo da cava. Para administrar a reserva garimpeira 
tos estrangeiros diminuíram e a economia passou a foi criada a Cooperativa dos Garimpeiros de Serra 
viver um quadro até então nunca experimentado de Pelada (Coomigasp). · 
inflação, recessão e desemprego. Data daquela época (1984/5) o início dos con-

A concentração fundiária no Pará e Maranhão flitos entre os garimpeiros e a CVRD. Aqueles, ávi-
desloca~a para situações de desemprego um ex- dos por se manterem na sua atividade; esta por se 
pressivo número de colonos, o que contribuiu para empenhar na defesa de seus direitos de lavra legal-
agravar o fluxo migratório, presente até hoje na re- mente obtidos e claramente desrespeitados. 
·gião. Foi este movimento de migrantes que propiçiou Apesar de estar sendo esbulhada em seus di-
a ocupação do sul do Pará e que deslocou para a reitos, a Vale era tida como vilã na opinião dos ga-
região, em pouco mais de duas décadas, urr. enor- rimpeiros, por ser a legítima proprietária dos direitos 
me contigente de indivíduos rejeitadOs em seus mer- minerários, e, como tal, capaz de interromper o ga-
cados de trabalho de origem ou deslocados de suas rimpo e sufocar a febre do ouro. Políticos oportunis-
posses rurais. · · tas e líderes locais, objetiVando firmar· suas lideran-

Na segunda metade dos anos 70, a descoberta ças, investiam contra a CVRD adotando uma linha 
pela CVRD, através da Docegeo, da jazida de ouro de discursos agressivos.. 
denominada Andorinhas, intensificou, para o sul do Para evitar represálias que pusessem seus em-
Pará, aquele fluxo migratório. pregados em risco, a e111>resa se retirou da área em 

Os anos 80 iniciaram-se sob o impacto daquela 84, sem que isso significasse renúncia a direito seu. 
descoberta, logo seguida pela de Serra Pelada e ou- É oportuno recordar que, em Serra Pelada, só 
Iras, pela própria CVRD, como o lgarapé Bahia e Saio- os donos de barranco, com capital para comprar 
bo,ondeoouroestáassociadoaoOObreeaprata equipamentos, pagar salários e alimentação aos 

Dentro desse quadro, ocorreu o fenômeno de "formiguinhas" ganharam dinheiro. Noventa e nove 
Serra Pelada por cento dos prestadores de serviços trabalhavam 

Foi um vaqueiro da região quem encontrou as pelo pagamento mensal de 1 a 2 salários mínimos, 
primeiras pepitas de ouro nas terras de Genésio ler- ou em troca de alimentação e de um percentual mí-
reira da Silva, em um grota onde descansava a boia- nimo nos resultados do barranco. 
da que conduzia. Este foi o ponto de partida do Ga- Com 0 fim da tutela do governo, com os suces-
rimpo de Serra Pelada, situado dentro da área de la- sivos desbarrancarnentos da cava, vitimando muitos 
vra já outorgada à CVRD. garimpeiros e o posterior alagamento do buraco por 

Este fato, em pouco tempo, deslocou para Ser- efeito das chuvas e dos lençóis subterrâneos, Serra 
ra Pelada o fluxo migratório que já atingia a região. Pel&da foi saindo do noticiário da Imprensa. A pro-
A facilidade inicial de obtenção do ouro tomou-se dução caiu a níveis mínimos e a população se limi-
pública A imprensa passou a destacar o fato, au- tou aos 6 mil habitantes da localidade que um dia 
mentando a concentração de pessoas no garimpo. surgiu para dar apoio à atividade garimpeira e hoje 

Ao final de 1980, a 'Cava da Babilônia', como ainda se chama Serra Pelada. 
acabou sendo conhecido o imenso buraco em que 
se transformou Serra Pelada, tinha mais de 40 mil A Cooperativa dos Garimpeiros passou por su--
homens, número este que iria crescer, nos anos de cessivas administrações, o que gerou a atomização 
pique (1983-85), para mais de 1 oo mil, segundo noti- das lideranças locais e deixou os garimpeiros sem 
ciário da imprensa. um interiocutor que eletivamente os represente, vo

Temeroso· dos problemas sociais decorrentes 
de tal concentração, o governo, à época, interveio 
no garimpo, organizando-o nos moldes de uma insti
tuição moitar. 

Em 1984, após pressões políticas e desordens 
locais, o Governo do Presidente João Rgueiredo de-

calizando, de fato, seus reais interesses. 
2-O Direito Minerârio da CVRD 
A presença da CVRD na região data de 1974, 

quando o Decreto de Lavra n• 7 4.509 concedeu à 
Amazônia Mineração SA- AMZA, o direito de lavra 
de minério de ferro numa área de 1 O.OOOha. Em de
corrência da incorporação da AMZA. essa conces-



Julho de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00065 

são passou à Vale, que assumiu todos os direitos e 
obrigações da empresa incorporada. 

Em 1980, ante o afluxo de milhares de garim
peiros a Serra Pelada, a CVRD adotou as provi
dências devidas: em 21 de fevereiro, comunicou 
formalmente o. fato ao Departamento Nacional de 
Produção Mineral - DNPM, e solicitou deste as 
medidas legais cabíveis para a desocupação da 
área e a conseqüente preservação dos seus direi
tos minerários. 

Aiém disso, nos termos do Código de Minera
ção e com o propósito de resguardar direitos, a 
CVRD, através d<!. Docegeo, <!.presentou ao DNPM 
os seguintes documentos, todos eles devidamente 
<!.provados pelo referido órgãc: 

-Plano de Pesquisa para Ouro 
- Relatório Final de Pesquisa 
- Plano de Apro'ileitarnento Econõmico do 

Ouro de Serra Pelada 
Registre-se que, <!.pesar de a atividade prepon

derante da CVRD se dar com o minério de ferro, 
suas pesquisas semprê foras-« abi&igentes-, procu= 
rando o conhecimento das possfveis ocorrências mi
nerais de toda a área autorizada. Tanto assim é que 
no infcio de 1980 a CVRD já tinha descoberto e pes
quisava diversas jazidas de ouro;·na região de Cara
jás, conforme dito anteriormente. 

Ante a perpsectiva de eclosão de uma crise so
cial em Serra Pelada, o Governo Federal, contrarian
do a legislação minerária, optou pela não retirada 
dos garimpeiros e, em 17-5-~!0. interveio no garimpo, 
por intermédio do SNI, órgão vinculado à Presidên
cia da República. 

As delas estabelecidas para o encerramento da 
garimp<~.gem- a primeira delas em meados de 1981 -
foram prorrogadas até 11-6-84, quando o Presidente 
da República sancionou a Lei n" 7.194184, que: 

- desmembrou duas áreas do Decreto de La
vra n• 7 4.509/7 4: uma de 1 OOha, destinada aos tra
balhos de garimpagem, e outra de 750ha, para 
<~.paio logístico; 

- fixou a profundidade máxima de 20 metros 
para os trabalhos de garimpagem, ou seja, até a 
cota de 190 metros acima do nível do mar; 

- estabelece o prazo de 3 anos para o término 
da garimpagem, caso a cota 190 não fosse atingida 
antes desse lapso de tempo; 

- atribuiu competência ao Ministério de Minas 
e Energia para a supervisão, coordenação e controle 
dos trabalhos; e 

-encarregou a Cooperativa de Garimpeiros de 
Serra Pelada (atual COOMIGASP) de administrar os 
trabalhos de garimpagem 

Em decorrência daquela expropriação tempo
rária e sul generis, a mesma lei arbitrou à CVRD, 
com base na cubagem definida pela pesquisa, cor
respondente a 27 toneladas de ouro, uma indeniza
ção pela perda advinda do impedimento transitório 
do aproveitamento econõrnico da mina. até a cota 
estabelecida 

Afinal, cada pepita retirada em Serra Pelada 
significava uma lesão material ao patrimõnio da em
presa e de seus acionistas. Precisamente por isso 
uma índenização já estava sendo exigida por acio
nista minoritário da CVRD (de nome Décio Sandoli 
Casadei), que, sentindo-se prejudicado com a retira
da temporária do "cubo" de 1 OOha do Decreto de 
Lava, propôs uma ação judicial perante o Juizo da 9" 
Vara Federal do Rio de Janeiro, prevenindo respon
sabilidades. 

Pouco antes de expirar o prazo de três anos 
previsto na mesma Lei n• 7.194/84, o Presidente da 
República sancionou a Lei n• 7.599, de 15-5-87, que 
aRerou as disposições anteriores sobre o garimpo de 
Serra Pelada. As-pl'incipaiS-al!eraçõesforam: 

- extinção da cota 190 m como limitação física 
da profundidade da cava. Desta feita, os trabalhos 
de garimpagem seriam admitidos até a profundidade 
em que fosse possfvel garantir os trabalhos dos ga
rimpeiros em condições de segurança; 

- prorrogação do prazo de garimpagem de 11-
6-87 para 31-12-88, prazo este passível de novas 
prorrogações por atos do Poder Executivo, isto é, in
dependentemente de nova lei e 

- possibilidade do Poder Executivo alterar a 
área de 100 ha anteriormente focada para as ativida
des garimpeiras. 

Como se pode observar, as regras até então 
vigentes foram modificadas, pois a limitação de pro
fundidade das atMdades garimpeiras passou a ser 
função exclusiva das condições subjetivas de segu
rança dos trabalhos, além da possibilidade de pror
rogação dos prazos por decreto do Poder Executivo. 

Assim é que, posteriormente à Lei n• 7.599/87, 
o Presidente da República prorrogou por quatro ve
zes o prazo dos trabalhos de garimpagem em Serra 
Pelada: até 3o-6-89 (Decreto n• 97.408/88), até 31-
12-89 (Decreto n• 97.897/89); até 10-7-90 (Decreto 
9R818190), até 11-3-91 (Decreto n• 99.385190). 

Ao contrário dos três primeiros Decretos men
cionados, que prorrogaram os prazos para garimpa
gem sem nenhuma exigência adicional, o Decreto n• , 
99.385190, em seu artigo 2", determinou ainda que: 

• Art. 2" A Cooperativa de Mineração 
dos Garimpeiros de Serra Pelada.:.. COOMI-
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GASP deve!<Í apresentar ao Departamento 
Nacional da Produção Mineral - DNPM, até 
11 de janeiro de 1991, projeto demonstran
do a viabilidade do prosseguimento das ati
vidades de garimpagem no tocante ao apro
veitamento racional do depósito, à seguran
ça do trabalho, ao adequado atendimento às 
normas ambientais e á disponibilidade de re
cursos técnicos e financeiros para a implan
tação das diretrizes nele preconizadas, ob

. servada a promoção económica e social dos 
garimpeiros cooperativados. • 

·Tal documento, encaminhàdo pela Coomigasp 
ao DNPM em 11-1-91, foi analisado por uma Comis
são lnterministerial inslituída pelo referido Decreto, 
que chegou aos resultados abaixo sumariados: · 

- Quanto ao aproveitamento racional do de
pósito. A análise efetuada pela Coomigasp no que 
se refere aos rejeites, apresentou resuHados cOnsi
derados duvidosos pela Comissão, face à àplicàção 
de modelos estatíslicos de difícil comprovação. 
Quanto ao aproveitamento de eventual depósito de 
ouro primário existente, ele só seria viável por meio 
de mineração organizada em empresa de médio e 
grande porte e, mesmo assim, após maciços invesli
mentos em pesquisa, o que fog~ ao escopo da lei 
que estabeleceu a exclusividade da lavra garimpeira 
para a região. 

- Quanto aos aspectos ambientais. Rcou 
constatado que o projeto apresentado pela Coopera
tiva não atendia as questões ambientais em relação 
à parte de recuperação da área degradada e ao pro
jeto de controle de efluentes líquidos, uma vez que 
não apresentou estes programas e muito menos o 
cronograma ffsico-financeiro. 

- Quanto à segurança do trabalho.. O Plano 
apresentado pela Coomigasp não contemplava os 
aspectos preconizados no Capftulo V da CLT- Con
solidação das Leis do Trabalho, nas disposições da 
Lei n• 6.514, de 22-12-87, e nas Normas Regula
mentadoras sobre Segurança, Higiene e Medicina 
do Trabalho, da Portaria n• 3.214, de 8-6-78. 

- Quanto à valorização social do trabalho e 
à disponibilidade de recursos técnicos e finan
ceiros. A proposta da Coomigasp, pertinente a es
ses itens, ficou irremediavelmente prejudicada, em 
vista de ter sido formulada no pressuposto de ali se 
instalar um empreendimento nos moldes industriais, 
o que era impossfvel em razão de limitação legal 
existente. 

Pelo exposto, pode-se verificar que o docu
mento apresentado pela Coomigasp em nada aten-

deu às exigências do Decreto n• 99.385190 de vez 
que, principalmente, não teve por objetivo o prosse
guimento. das atividades de garimpagem mas, sim, 
desvirtuar e derivar o aproveitamento dó ouro que 
porventura ainda existisse em Serra Pelada através 
de mineração industrial, conffitando assim com o es
pírito social do Decreto em questão. 

Por isso mesmo, a Comissão lnterministerial 
concluiu pela não aprovação do projeto da Coomi
gasp, recomendado ainda a não prorrogação dos 
trabalhos de garimpagem. 

Entretanto, considerando a questão social en
volvendo cerca de 4.000 garimpeiros que ali ainda 
viviam, foi admitida mais uma prorrogação da garim
pagem em Serra Pelada, restrita, entretanto, aos re
jeites provenientes da ativídade garimpeira anterior. 
Isto porque o manuseio dos rejeites ainda oferecia 
c.ondições de segurança ao trabalho dos garimpei
ros, ao contrário da cava do garimpo que, além de 
estar· coberta por uma lãmina de água com mais de 
50 metros de profundidade, corria risco de desaba
mento de suas paredes; e que certamente causaria 
uma catástrofe no caso da existência de pessoas ali 
trabalhando. · • 

Desta forma, através do decreto datado de 12 
de junho de 1991, ficou estabelecido que: 

- a garimpagem em Serra Pelada poderia se 
estender até 11-2-92. limitada exclusivamente, aos 
rejeites oriundos da cava principal do garimpo; 

- Coomigasp deveria apresentar ao DNPM o 
detalharnento do projeto de aproveitamento desses 
rejeites, acompanhado da respectiva licença am
biental, conforme determina a legislação. 

- seriam realizados, até 31-12-91, estudos vi
sando o tombamento da cava de Serra Pelada, ten
do em vista a importância histórica e cultural. 

Pode-se verificar que o Decreto mencionado 
teve por objetivo solucionar definitivamente um as
sunto cuja definição vinha sendo adiada, desde 
meados da década passada, através de simples 
prorrogações de prazo que não atendiam aos aspec
tos técnicos e social envolvidos. 

Em 23 de março de 1992, o Presidente da Re
pública aprovou a Exposição de Motivos n2 019/1992, 
do Ministério da Infra-estrutura, restaurando a integri
dade do decreto de Lavra n• 74.509/74, em favor da 
sua titular, a Companhia Vale do Rio Doce. 

Por fim, a titularidade do direito de lavra restou 
reconhecida À CVRD por sucéssivas declarações da 
autoridade minerária concedente, o Departamento 
Nacional de Produção Mineral, pela Procuradoria do 
Estado do Pará e pela ConsuHoria Jurídica do Muni-
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cípio de Curionópolis: as quais, em recente exame 
conjunto da matéria, chegaram à mesma conclusão 
da Ccnsultoria Jurídica do Ministério da Infra-Estru
tura: a CVRD é a titular do direito de lavra da mina 
de Serra Leste. 

Também o Poder Judiciário já teve a oportuni
dade de afirmar o direito da CVRD, não só pelo MM. 
Juízo de Direito de Curionópolis, mas através de 
conclusiva manifestação do egrégio Supremo T ribu
nal Fee!eral, em sua composição plenária, no Man
dado de Segurança n• 21.401-5-PA, que foi ajuizado 
pela própria Coomigasp. 

Nessa decisão, a Suprema Corte deixou evi
denciado, em densa fundamentação e pela palavra 
de vários eminentes magistrados, que os garimpei
ros não têm direito à exploração do ouro no garimpo 
de Serra Pelada além dos limites impostos pelos De
cretos já referidos e que a prioridade constitucional 
referida no art. 176, parágrafo 2°, da Carta vigente 
em nada altera o direito· da CVRD, pré constituído, 
de explorar a jazida em questão. 

Pesquisa mineral, para ouro, na área do De
creto de Lavra n" 74.509, de 5 de setembro de 
1974. 

Os trabalhes de pesquisa de ouro na área do 
Decreto de Lavra n• 7 4.509, de" 5 de setembro de 
197 4, foram executados em duas etapas e chega
ram aos seguintes resultados: 

-Etapa 1980/1982 
Foram executados 44 (furos 1 a 44), em um to

tal de 7.329,54 metros perfurados, dentro do antigo 
garimpo de Serra Pelada. Como resultado, identifi
cou-se uma faixa mineralizada com espessura mé
dia de 20 metros e uma reserva total estimada em 
27,01 toneladas de ouro contido. Tais dados permiti
ram a elaboração do Relatório Final de Pesquisa, 
para ouro, protocolizado no Departamento Nacional 
de Produção Mineral- DNPM em 10.2-83, e aprova
do por este Órgão em 1 "-8-83. 

- Etapa 1994/1996 

Em 1994, foram perfurados 1.133,82 metros, 
distribuídos em 4 furos (furos 45, 46, 47 e 48), objeti
vando checar a continuidade das mineralizações au
rfferas imediatamente abaixo do fundo da cava do 
antigo garimpo de Serra Pelada, revelando valores 
negativos. · 

Na pesquisa de ouro dos demais alvos, foram 
executados 30 furos rotativos, em um total de 
10.178,70 metros (furos a partir do número 49), e 61 
furos retopercussivos, em um lotai de 6.652,00 metros 
perfurados. Os dados obtidos permitiram avaHar, atra
vés do método de simulações probabilísticas, uma re-

serva geológica (indicada + inferida) da ordem de 
150 toneladas de ouro contido (Serra Leste). 

3-Situação Atual 
a. Ações da CVRD na Região 
No Decreto-Lei que criou a Vale do Rio Doce, 

há mais de meio século, já se previa a destinação de 
parcela de seu lucro líquido para ser aplicada no de
senvolvimento económico e social das regiões in
fluenciadas por seus projetes. 

Esses recursos formam hoje a Reserva para 
Desenvolvimento das Regiões de Influência de seus 
projetes, e são distribuídos anualn:wnte a municípios 
do Pará, Maranhão, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, 
Espírito Santo e Mato Grosso, através de seus go
vernadores. Apoiar as comunidades vizinhas em 
seus Projetes é, portanto, uma determinação institu
cional que a Companhia sempre seguiu. 

O Grupo CVRD (CVRD e suas empresas coli
gadas) investiu no Pará mais de US$4 bilhões, e se 
prepara para investir mais de US$1 ,8 bilhões neste 
e nos próximos três anos, sendo, o maior investidor 
no Estado e na Amazônia, executando-se o Governo 
Federal. Do total investido no Pará, a Vale aplicou 
US$1 bilhão em Carajás e US$17 milhões em pes
quisas em Serra Leste., 

Em apoio às comunidades de Belém, Marabá, 
Eldorado, Curionópolis, Parauapebas e Água Azul 
do Norte, a Companhia já aplicou até hoje US$29 
milhões, dos quais US$20 milhões em proveito de 
Parauapebas, município onde se situa Garajás, e 
US$1 ,4 milhões em Curionópolis, onde se situa Ser
ra Leste. Dos recursos aplicados em proveito da co
munidade de Curionópolis, US$962 mil foram a fun
do perdido. 

Entre recolhimento de royalties, taxas e impos
tos, massa salarial, compras e serviços contratados 
na região e em preservação ambiental, a CVRD des
pende anualmente no Estado do Pará quantia supe
rior a US$430 milhões, gera 12.000 empregos dire
tos e indiretos contratando na região 72% da mão
de-obra direta e gerando para os paraenses 86% 
dos empregos indiretos (Anexo 1). 

b. Prejuízos da CVRD com as paralisações 
dos trabalhos de sondagem. 

No período de 22 de fevereiro a 12 de junho de 
1996, o custo total das paralisações das sondas, em 
Serra Leste, devido a ação garimpeira, foi de 
R$1.031.000,00 (hum milhão e trinta e um mil reais), 
conforme o quadro anexo (Anexo 11). Àquele mon
tante devem ser acrescidos R$3.300.000,00 de lu
cros cessantes pelo atraso das operação/produção 
do empreendimeoto. 
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4 -O Projeto Serra Leste 
Até os últimos anos da década passada, en

quanto funcionava o garimpo de Serra Pelada, for
mou-se·, espontaneamente, à beira da cava, um po
voado, acompanhado de um pequeno comércio de 
apoio à atividade garimpeira. 

Abandonado o garimpo, restaram, morando na 
pequena vila, cerca de 6.800 pessoas, posseiros ur
banos e rurais que desenvolvem, desde então, ativi
dades de mera subsistência, em precárias condiçõ
es de trabalho, moradia, higiene, saneamento bási
co, saúde e educação. A inviabilidade desse aglo
merado de pessoas como povoado é evidente, aos 
olhos de quem o conhece. A vila representa o passi
vo social, e ambiental daquilo que foi, um dia, o Ga
rimpo de Serra Pelada 

Para atender àquela população e restituir-lhe 
qualidade de vida, a CVRD elaborou uma Matriz So
cial, que compreende um programa habitacional, inde
nização pecuniária por posses e benfeitorias no povoa
do, treinamento profissionalizante, geração de empre
gos e atividades de apoio ao pequeno produtor rural. 
T adas essas ações encontram-se, urnas, em execu
ção, e outras em fase de planejamento, todas elas 
com recursos já assegurados. Delas participam os Go
vernos do Estado e do Município, ora como beneficiá
rios, ora como cc-autores, juntos cóm a CVRD. 

No Programa Habitacional, a famfiia cadastra
da no último censo, realizado em março de 1996 
pela Prefeitura Municipal de Curionópolis, pode op
tar, sem quálquer ônus, por uma casa Popular, a ser 
construída na sede do Município em local provido de 
toda a infra-estrutura básica. 

Aderindo a este programa de habitação, a ser 
desenvolvido pelo Governo de Estado do Pará e a 
Prefeitura local, os benefíciários assinarão no mo
mento da escolha, escrituras particulares de cessão 
de direitos e de compra e venda de benfeitorias, que 
garantirão a sua transferência para a nova residên
cia logo após a sua conclusão. 

Em não 0ptando pelo programa de habitação, 
a famma cadastrada, fará jus, a título de indenização 
do seu imóvel e/ou benfeitorias, a uma importância 
em dinheiro. 

Em se tratando de atividade comercial, a 
CVRD propós uma justa avaliação e indenização 
que possibilite ao interessado reerguer o seu ponto 
de venda na sede do Município de Curionópolis. Es
tas pessoas, já estabelecidas comercialmente em 
suas futuras sedes, terão, sempre que possível, 
prioridade nas compras realizadas pelo Projeto. 

O morador cadastrado que for optando por um 
dos itens acima, também receberá preferência nas 

vagas de empregos a serem criados ao longo da Im
plantação e Operação da Mina de Ouro de Serra 
Leste ·e nos demais projetas da CVRD e de suas 
empresas coligadas ou controladas na região. 

O morador cadastrado, dentrO. da premissa do 
item acima, caso queira, também receberá preferência 
e apoio logístico de mudança e transporte (sem õnus 
para o mesmo), para os locais onde existam vagas 
nas empresas contratadas das subsicflárias da CVRD 
que operem no Centro-Oeste Maranhense. 

Os adolescentes, filhos agregados, aduttos, ha
bitantes do povoado, que tiverem seus nomes no ca
dastramento e que possuírem escolaridade compatí
vel, serão selecionados para treinamentos profissio
nalizantes em mineração, com duração de 1 a 2 
anos e meio. Neste período receberão além de urna 
remuneração, tratamento médico, odontológico, ali
mentação, alojamento, uniforme, e terão preferência 
na ocupação das vagas disponíveis na operação da 
mina e usina de beneficiamento. 

Para fortalecer a área agrícola, a CVRD propôs o 
apoio a pequenos e micro-produtores, através do repas
se de tecnologias e ajuda no escoamento da produção. 

Apenas serão beneficiados os efetivos morado
res que foram cadastrados pela Prefeitura no último 
censo. As outras pessoas que acorreram ou vierem a 
acorrer ao vilarejo, após o cadastramento, não recebe
rão qualquer das vantagens relacionadas acima. 

O Projeto Serra Leste, consumirá ao longo de 
seus 3 anos de implantação, investimentos à ordem 
de US$250 milhões, gerando entre 2.500 a 3.000 
empregos diretos e indiretos e recolherá aos cofres 
públicos ao longo de toda a sua vida útil mais de 
US$170 milhões. 

5-Conclusões 
De todo o exposto, é de se concluir, sumaria

mente, que: 
- a CVRD é, inquestionavelmente, a titular do 

direito de lavra na área do Decreto de Lavra n• 
74.509/74, dentro da qual se encontra a jazida de 
ouro em questão; · 

- os garimpeiros encontram-se no local em es
tado de ilegalidade, aproveitando-se do incidente 
ocorrido com os sem-terra no Pará; 

- a CVRD tomou e continuará tornando todas as 
providências destinadas a preservar seu direito sobre 
a exploração da jazida, junto às autoridades constituí
das, notadamente, perante o Poder Judiciário; 

- na concepção do Projeto Serra Leste, a 
CVRD adota a mais modema tecnologia para a lavra 
e recuperação do ouro, em total harmonia com o 
meio-ambiente e imbuída da mais legítima respon
sabilidade social; 
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- a CVRD reconhece como COilllromisso social 
seu, dar tratamento adequado às conseqüências da ex
ploração das jazidas sobre os cidadãos que vivem na lo
calidade, desenvolvendo, para tanto, um projeto de açõ
es coordenadas com o Governo do Estado e a Prefeitu
ra de Curionópolis por meio de programa habitacional 
ou de indenização ao superficiário, formação de mão
de-obra, geração de elll'rego e promoção agrícola 

3. Diante do exposto, no âmbito do Ministério 
de Minas e Energia, não existem dúvidas quanto ao 

pleno diretto de a CVRD exercer suas atividades de 
pesquisa e posterior lavra em sua concessão. 

4. Por outro lado, o programa denominado de 
Matriz Social ê uma clara e consistente resposta aos 
anseios e às necessidades da comunidade de 6.800 
pessoas que habitam o povoado de Serra Pelada. O 
MME zelará para que a CVRD cumpra esses com
promissos sociais que assumiu. 

Atenciosamente, - Raimundo Brito, Ministro 
de Estado de Minas e Energia. 

ANEXO! 

INVESTIMENTO CVRD NO PARÁ 

Em MDhares de Reais GrupoCVHD CVROem CVRDem CVRDem 
no Pará Marabá Parauaoebas Curionócolis 

1. Custos Diretcs da Investimentos 
JnfclaJ no Projeto 4.429.86 1.000.50 17.00 

- Ferro Carajás 850.00 850.00 
- Manganês C3lajás 20.50 20.50 
- · Ouro-IG. Bahia 130.00 130.00 

- E.F. cal3jás (trecho para estações, otc. .• ) 250.00 
- Albrás 1.440.00 
- Alunorte 865.00 
- Pará Plgmerrtos 200.00 
- Min. Rio do Norte 657.36 
- Serra Leste IPesouisaÍ 17.00 17.00 

-2. Faturamsnto 1995 1279.75 858.39 
- Ferro Sumic 675.82 675.82 
- Manganês Swnic 51.33 51.33 
- Ouro-IG. Bahia 13122 13122 

- e.F. carajás .. 6.06 
- Al·Albrás 313.47 
- BX·MRN 73.54 
- Alunorte 2828 

3. 1995- Despesas na Região 436.84 161.06 

- Salários 85.63 23.41 
- Impostos 94.13 56.50 
- Compras na Região 117.80 43.34 
- Serviços contratados na Região 106.77 16.20 
- PreseiVação Ambiental 25.79 17.87 
- Apoio as Comunidades 5.69 3.72 

4. Empregos Gerados (1995) 1221 4.39 

- M.O. Oireta. 4.95 1.45 
- %Contratados na Região 72 5 
- M.O lndireta 726 2.94 
- % Contratados na R~lão 8 9 

5. Apoio às CDmuniáados atê 95 28.93 69 20.93 1.43 

- Infra-estrutura e desenvoMmanto 26.77 54 20.66 1.05 

- Educação e Culllua 1.61 14 8 20 
- saúde 18 11 17 
- Assis!. Social 36 7 

6. Apoio âs Comunidades- 95 5.62 34 3.72 1.17 
- Infra-estrutura e DesenvoMmento 5.03 34 3.51 ao 
- Educação e Cultura 37 17 20 
- Saúde 20 3 17 
- Assistência Socfal 
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ANEXO 11 

PREJUÍZOS DA CVRD COM AS PARALISAÇÕES 
FORÇADAS PELOS GARIMPEIROS 

• Custo de paralâação nos dias 22 a 29-2-96 

DOCEGEO (pessoal + hospedagens) 
GEOSOL (equipes+ 4 sondas) 
PROGEO (equipes + 5 sondas) 
Subtotal 

• Custo ds paralízação nos dias 23 a 24-4-96 

DOCEGEO (pessoal + hospedagens) 
GEOSOL (equipes+ 04 sondas) 
PAOG.EO (equipes+ 04 sondas) 
Sublotal 

• CUSto d9 paralízaçáo nos dias 2 a 2D-5-96 

DOCEGEO (pessoal + hospedagens) 
GEOSOL {equipes + 4 sondas} 
PROGEO (equipes+ 5 sondas) 
AZEVEDO& TRAVASSOS (equipe+ 1 sonda) 
Subtotal 

• Cusl.odeparaJ/zaçã.onosdias21-5a 12-6-96 

GEOSOL 
PROGEO 
AZEVEDO&TRAVASSOS 
SETA 
Sub'>tal 

Custo Total das Paralizações 

RS 
5.907,00 

40.545,00 
22.032,00 
63.484,00 

4.062,00 
12.665,00-
13.500,00 
30227.00 

21.903,00 
148.920,00 
105.570,00 . 
120.960,00 
397.353 00 

187.680,00 . 
142.830,00 
154.560,00 
55.200,00 

540.27000 

1.031.334,00 

O SR. PRESIDENTE (EmarÍdes Amorim) - O 
expediente que acaba de ser lido vai à publicação 
e, em cópia, à Comissão criada através do Reque
rimento n• 585, de 1996, destinada a apurar in 
loco a situação dos garimpeiros em Serra Pelada 
-PA. 

O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador.Ney 
Suassuna, prosseguirá na leitura do Expediente. 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Submetendo à deliberação do Senado Federal 
a escolha do nome indicado para cargo cujo provi
mento depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N2 202, DE 1996 
(NO 683196, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
Nos termos do ar!. 62 da Lei Complementar n• 

80, de 12 de janeiro de 1994, submeto à considera
ção de Vossas Excelências o nome do Doutor Rei
naldo Silva Coelho, Defensor Público da União de 
Categoria Especial, para exercer o cargo de Defen
sor Público-Geral da União, no biênio de 1996 a 
1998. 

Os méritos do indicado, que me induziram a 
escolhê-lo para o desempenho desse elevado cargo, 
constam do anexo curriculum vitae. 

Brasma, 18 de julho de 1996. - Fernando Hen
rique Cardoso. 

Curriculum Vitae 

Reinaldo Silva Coelho 
1 - Naturalidade: Nasceu a 28 de dezembro 

de 1931, na cidade de Campinas, Estado de São 
Paulo. 

2 - Filiação: É filho de Tobias da Silva Coe
lho e de Marieta Ortale Coelho, ambos falecidos. 

3 - Dados Familiares: É casado com a Sr" 
Maria Silvia Beltramelli Silva Coeiho. Tem três fi
lhos: Reinaldo Silva Coelho Rlho, Eduardo. Beltra
melli Silva Coelho e Cristina Silva Coelho Ringel. 

4 - Formação Intelectual: Iniciou seus estu
dos no Grupo Escolar anexo à Escola. Normal 
"Carlos Gomes" de Campinas; Colégio Diocesano 
de Campinas, onde fez o curso ginasial e Colégio 
Estadual "Culto à Ciência", em Campina$, onde 
realizou o curso Clássico; bacharelou-se em Ciên
cias Jurfdicas e Sociais, pela Faculdade de Direito 
da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 
turma de 1957. Possui os seguintes cursos de ex
tensão universitária: "Direito Penal", ·o Sentido do 
Pensamento Psicanalítico", "Sexologia Forense" e 
"Seminário de Legislação Trabalhista". Participou 
de vários seminários e congressos sobre "Direito 
Penal Militar e Legislação Militar• tendo realizado 
palestras sobre os mesmos temas aos oficiais do 
Comando Militar do Sudeste e suas Unidades. É 
1° Ten. R/2 de Infantaria Blindada, oriundo do 
Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva do 
Exército, turma de 1955, tendo sido classificado 
}m 3• lugar e foi orador da turma. 

5 - Atividade Laborativas: Iniciou suas ativi
dades em 1946, como funcionário da Companhia 
Mogiana de Estradas de Ferro, na cidade de Cam
pinas - SP, tendo, posteriormente, ingressado no 
quadro de funcionários do Banco Bandeirantes do 
Comércio S.A., também, na cidade de Campinas. 
Começou o exercício da advocacia em janeiro c 
1958, no fôro da Capital de São Paulo, tendo ao· 
vogado intensamente, até 1994. Atualmente é C~ 
tensor Público da União, de categoria especial •,or 
concurso público nacional, desde 1976, junt 2• 
Auditoria, da 2" CJM da Justiça Militar Federal, em 
São Paulo. Foi consultor jurídico de várias empre
sas, entr< ;las: Homerplast- Indústria e Comércio 
de Plásticus Lida., Mecalor - Indústria e Comércio 
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de Refrigeração Lida., Latinplastic-Latino America
na de Plásticos Lida e Oriente - Máquinas e Equipa
mentos Lida., todas com sede na cidade de S. Pau
lo. 

6 - Outras Atividades: Foi Secretário Geral do 
Circulo Militar de S. Paulo, no período de 1965 a 
1973; é membro efetivo e remido dessa Entidade, da 
Associação dos Advogados de S. Paulo e foi cura
dor na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de 
São P.aulo. 

7 - Medalhas e Condecorações: É portador do 
Símbolo Honorífico do Círculo Militar de S. Paulo, da 
Medalha M. M. D. C. oficializada pelo decreto n• 
40087, de 15-5-62, Medalha do 2° Centenário do 
Nascimento de José Bonifácio de Andrada e Silva, 
oficializada pela portaria n• 7 4, do Governo do Esta
do de S. Paulo, em 4-6-63 e Medalha de Ordem do 
Mérito Judiciário Mimar, com a condecoração de 
"Destinação", outorgada, pelo Superior Tribunal Mili
tar, em 16-12-82. 

São Paulo, maio de 1996. - Reinaldo Silva 
Coelho, RG n• 1263496-SSP/SP. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N2 80, DE 12 
DE JANEIRO DE 1994 

Organiza a Defensaria Pública da 
União, do Distrito Federal e dos Territó
rios e prescreve normas gerais para sua 
organização nos estados, e dá outras 
providências 

SEÇÃOI 

Do Defensor Público Geral e do Subdefen
sor Público Geral da União 

Art. SO A Defensaria Pública da União tem por 
chefe o Defensor Público Geral, nomeado pelo Pre
sidente da República, dentre integrantes da carreira 
maiores de trinta e cinco. anos, após a aprovação de 
seu nome pela maioria absoluta dos membros do 
Senado Federal, para mandato de dois anos, permi
tida uma recondução, precedida de nova aprovação 
do Senado Federal. 

§ 1° (Vetado). 
§ 2" (Vetado). 

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania) 

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

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Ney 
Suassuna. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N•713, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos da alínea, b, do art. 336 do Regi

mento Interno do Senado Federal, requeremos a ur
gência para o PRS 79/96 (OfícioS n• 69, de 1996), 
"relativo ao pedido de elevação temporária do limite 
previsto no inciso 11, art. 4° da Resolução n• 69, de 
1995." 

Sala das Sessões, 23 de julho de 1996. - Ja
der Barbalho- Sérgio Machado- Hugo Napoleão 
- Elcio Alvares. 

REQUERIMENTO N2 714, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 

336, alínea b, do Regimento Interno do Senado 
Federal, para o Ofício n• S-64/96 (N• 1.934/96, 
na origem), do Banco Central do Brasil, encami
nhando solicitação da Prefeitura Municipal de 
Fontoura Xavier (RS) para que possa contratar 
operação de crédito junto à Caixa Económica 
Federal, no valor de R$ 344.336,18, no âmbito 
do programa Pró-Moradia, destinado à execução 
de projetas de moradia para população de baixa 
renda. 

Sala das Sessões, 23 de julho de 1996. -
Emília Fernandes - Sérgio Machado - Pedro Si
mon- José Eduardo Outra- Sebastião Rocha
Valmir Campelo- Jader Barbalho- Hugo Napo
leão. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Os 
requerimentos lidos serão votados após a Ordem do 
Dia, na forma do disposto no art. 340, 11, do Regi
mento Interno. 

A Presidência declara prejudicado o Requeri
mento n• 413, de 1995, nos termos do art. 334 do 
Regimento Jntemo. 

A matéria vai ao Arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Há 

oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 

Suassuna, por 20 minutos. 
. . . O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun· 
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, duas razões me trazem hoje a esta 
tribuna, e, ainda que aparentemente distintas uma 

· ·aa outra, ambas têm origem no mesmo fato gerador, 
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se entrelaçam e desenvolvem a partir de um mes
mo evento, com extraordinário poder de penetra
ção: a novela 'O Rei do Gado', escrita pelo respei
tado autor Benedito Ruy Barbosa e apresentada 
em horário nobre pela Rede Globo de Televisão. 

Cena 1: ·senador, o emprego de assessor é 
para trabalhar ou para ficar na flauta como o se
nhor? 

- O emprego não é para trabalhar, meu jovem. 
É para ficar na flauta como eu.' (Irónico e triste res
ponde o. Senador, personagem do ater Carlos Vere
za.) 

Corte da cena: em um gabinete abarrotado 
de livros, o Senador tenta desesperançadamente 
discutir a reforma agrária com dois deputados que 
não têm tempo para isso, pois têm mais o que la-
zer. 

Cena 4: Em um apartamento despojado, pro
vavelmente da 309 Sul, em Brasília, um descon
certado assessor recebe uma pilha de documentos 
para estudar enquanto assiste ao Senador prepa
rar ovos fritos para o jantar de ambos e dar expli
cações cotidianas e banais da real situação do Se
nador trabalhador e funcionário público brasileiro. 

Corte: A mulher do Senador se revolta por
que ele é, ao contrário da maioria, honesto de
mais. Não !atura, não leva corríissões, não enri
quece e com tantos anos de política continua ho
nesto e duro. (Mensagem subliminar: política e ho
nestidade são incompatíveis.) 

Cena 6: O Senador, emocionado e indignado, 
fala da tribuna para um plenário vazio, pretensamen
te o plenário do Senado, enquanto uma câmera em 
slow motion mostra a imensidão da platéia vazia 
engolindo a voz do senador. Há apenas quatro Par
lamentares, além do Presidente e do orador: um fa
lando ao celular, outro de costas, outro lê o jornal e 
um terceiro, após arrumar o conteúdo de uma mala 
tipo 007, deixa o plenário sem se importar com o 
orador que lança ao ar um apelo: • Até quando, se
nhores? Até quando?' 

Agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o corte 
é meu: vamos às reflexões que me assaltaram en
quanto espectador privilegiado, porquanto polftico e 
Senador, e que reputo importante compartilhar com 
os senhores e as senhoras. 

O alcance da telenovela no Brasil, principal
mente daquelas veiculadas pela Globo em horário 
nobre, é algo de realmente poderoso, se conside
rarmos que 82% das residências urbanas (aí in
cluídos os barracos das favelas) dispõem de apa
relhos de televisão. Imaginem o estrago que uma 

imagem, traduzindo um fio condutor mal direciona
do, pode fazer se repetida seis dias por semana sis
tematicamente. 

A novela tem cunho realista, ou melhor, de ui
Ira-realismo, segundo críticos, especialistas, auto
res e atares, que procuram mostrar uma trama de 
ficção, mas com personagens que poderiam perfei
tamente ser encontrados no dia-a-dia de cada um 
de nós. 

Então, por que a tomada do plenário superdi
mensionado - não é o plenário do Senado, e sim 
algo que poderia ser o auditório Petrônio Portella, 
por exemplo,. ou algum teatro para pelo menos mil 
pessoas, não para o Senado que tem oitenta e 
uma cadeiras - senão para ampliar a idéia de va
zio, reforçando a tese de um bando de vadios e 
negligentes que vivem aqui e ganham sem traba
lhar? 

Por que a supervalorização do isolamento do 
Senador honesto e trabalhador, ilhado por uma tota
lidade de parasitas da Nação? Não se encontra ou
tra explicação, senão a má-fé deliberada. 

Por outro lado, como fazer supor que a TV e 
seus intelectuais estão cumprindo seu papel de 
apoio ao fortalecimento e à consolidação da demo
cracia se estão ridicularizando e enfraquecendo o 
seu pilar básico de sustentação: o Congresso e os 
Congressistas? 

Respeito e admiro o autor da novela ·o Rei 
do Gado', mas não acredito no pretenso resgate 
visual e histórico do Senado e dos Senadores jun
to à opinião pública, razão que poderá vir a ser 
alegada a partir da frágil construção do seu Sena
dor. Creio, ademais, faltar-lhe informação. Ainda 
hoje o Correio Braziliense traz, à página 6 do pri
meiro caderno, artigo cuja lead é: 'Estudo do 
DIAP mostra que nenhum presidente teve tanto 
apoio quanto Fernando Henrique Cardoso para 
aprovar seus projetes e que o Congresso nunca 
foi tão ativo·. 

Trata-se, portanto, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, do Departamento lntersindical de Assessoria 
Parlamentar, órgão de referência de 780 sindicatos 
em todo o País no acompanhamento do trabalho 
parlamentar. 

Diz o artigo: 

•o DIAP tomou-se famoso durante a 
Constituinte, sendo implacâvel em atribuir 
notas de zero a dez aos parlamentares de 
acordo com o maior ou menor compromisso 
de seus votos em relação ao que chamava 
de interesses dos trabalhadores•. 
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E mais: 

"Nenhum Congresso trabalhou tanto 
quanto o atual, mas também nenhum Presi
dente da República encontrou parlamenta
res tão dóceis e tão favoráveis às suas pro
posições quanto os Deputados e Senadores 
que hoje cumprem mandato", diz Antonio 
Augusto de Queiroz, Diretor Técnico do 
DIAP. 

"Comparado aos seus três anteces
sores: José Samey, Fernando Collor e Ita
mar Franco, Fernando Henrique é, de lon
ge, o presidente que mais emendas consti
tucionais aprovou. Já fez passar sete 
emendas no Congresso, obtendo parà 
cada uma delas 308 votos na Câmara e 47 
no Senado, em dois turnos. Ainda tem cin
co emendas constitucionais aguardando 
aprovação. Destas, apenas uma não é de 
autoria do Executivo, mas conta com o 
apoio do governo: a que institui a Contri
buição Provisória sobre a Movimentação 
Financeira (CPMF) a fim de destinar recur
sos para a saúde. • 

Para concluir: 

"O nosso levantamento desmente dois 
mitos sobre este Congresso e reescreve um 
terceiro. O primeiro mito desfeito, criado 
pelo Executivo nos seus momentos de difi
culdade, é o de que o Legislativo tem resis
tências às propostas do Planalto. Bobagem. 
E os números desmentem isto. Em média, 
os atuais parlamentares aprovam 17 leis por 
mês de interesse do Executivo. No governo 
Samey, essa média era de 11 por mês; e. 
no governo Collor, de 14. O segundo mito é 
o de que os atuais parlamentares têm baixa 
produtividade. Outra bobagem", garante An
tônio de Queiroz. 

Segundo ele, o trabalho também acaba por 
reescrever o mito de que este Governo é fisiológi
co. 

"Não é, pelo menos da forma como os outros 
foram. Há um extremo cuidado na concessão de fa
vores e verbas aos parlamentares e nada aparece 
como ilegalidade que possa ser judicialmente con
testada." 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA -Tem V. Ex" o apar
te, Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Prezado Senador 
Ney Suassuna, V. Ex" registra, em primeiro lugar, 
a forma como a novela ·o Rei do Gado", de Bene
dito Ruy Barbosa, apresentou o Senado Federal, 
ao final da semana passada, com cenas que tive
ram enorme impacto na opinião pública brasileira. 
Nelas, um Senador abraçou a causa da reforma 
agrária, ao ocupar a tribuna do Senado e fazer 
empolgado e emocionado discurso, bem funda
mentado, falando sobre algo que realmente se faz 
necessário no Brasil: acelerar o processo de refor
ma agrária, de assentamentos, diante de extraor
dinária injustiça, do fato de o B.rasil ter alcançado 
a maior disparidade da renda. Não temos dados 
completos sobre distribuição de riqueza, porém, se 
os tivéssemos, iríamos, provavelmente, encontrar 
desigualdade recorde no BrasiL Na referida nove
la, a necessidade da realização da reforma agrária 
foi colocada em discurso veemente, empolgante, 
diante de Senadores que, aos poucos, foram dei
xando o plenário; um estava lendo jornal, outro 
não estava prestando atenção. Finalmente, o Se
nador, às lágrimas, foi percebendo que estava fa
lando para poucos. No entanto, para a maior parte 
da população, o Senador estava falando para mui
tos. Avalio que, nesse caso, o capítulo da novela 
exibido nesse último final de semana fez, inclusi
ve, bem ao Senado, até pelo fato de V. Ex" estar 
hoje fazendo uma reflexão sobre isso. V. Ex• bem 
sabe que, muitas vezes, tendo qualquer de nós 
preparado um discurso bem fundamentado, sobre 
tema que acredita ser de extraordinária relevância, 
nem sempre estão todos os 81 Senadores pres
tando a atenção que, por exemplo, V. Ex" gostaria 
de ter aqui. Há momentos em que o cenário ali tra
çado, mesmo que com um pouco de exagero, 
constitui a realidade. Algumas vezes, no início ou 
no final das sessões - agora mesmo é que come
çam a chegar mais Senadores ao plenário -, às se
gundas ou às sextas-feiras, nem sempre temos 
aqui tantas pessoas. Hoje, conversei com um dos 
coordenadores do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem-Terra, João Pedro Stedile, que viu a 
cena da novela de Benedito Ruy Barbosa e consi
derou-a extremamente apropriada. Como tantos 
outros que comentaram a respeito comigo, ficou 
emocionado, porque o diagnóstico ali colocado 
atingiu em cheio a questão. V. Ex" estava aqui 
presente na última sexta-feira, quando estávamos 
debatendo a questão da reforma agrária. O Sena
dor Júlio Campos, se, de um lado, fazia um discur
so constatando a necessidade da reforma agrária 
- no que foi apoiado por V. Ex•, assim como pelo 
Senador Romero Jucá, por Roraima -, por outro 
lado, fez críticas violentas ao Movimento dos Traba
lhadores Rurais Sem-Terra e também ao fato de o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso estar consi-
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derando o referido movimento como interlocutor 
para o tema. 

O SR. NEY SUASSUNA - Senador Eduardo 
Suplicy, tenho algumas considerações _a fazer sobre 
o Movimento dos Trabalhadores Rura1s Sem-Terra, 
a seguir. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Nessa ocasião, 
consideramos apropriado fazer um grande deba
te nesta Casa sobre a reforma agrária, convidan
do os diversos lados envolvidos. Conversando 
com o representante do Movimento dos Traba
lhadores Rurais Sem-Terra, João Pedro Stedile, 
ele considerou ótima a proposta, sugerindo que 
o façamos, como era nossa intenção, em agosto 
próximo, na semana do dia 12. Assim, podere
mos ter aqui, no âmbito das comissões, a Coor
denação do Movimento dos Trabalhadores Ru
rais Sem-Terra, as cooperativas que realizam a 
reforma agrária; a Sociedade Rural Brasileira, 
representada por seu presidente, a Confedera
ção Nacional da Agricultura, o Ministro da Agri
cultura, o Ministro da Reforma Agrária e, obvia
mente, os Senadores. Portanto, a idéia está se
guindo em frente. O Senador Júlio Campos está 
viajando nesta semana; porém, como já aprovou 
a idéia, vamos colher as assinaturas para o re
querimento, a fim de que o Seriado Federal tor
ne-se o centro que todos desejamos para o de
bate dessa questão tão importante da reforma 
agrária. Esperamos que, para esse caso, os Se
nadores realmente compareçam e não procedam 
como muitos fizeram há um mês, quando não 
proporcionaram quorum à reunião para a qual 
foram convidados os trabalhadores, presidentes 
das centrais sindicais. Agora é uma nova tentati
va, com os trabalhadores rurais, que lutam pela 
reforma agrária, com os fazendeiros, que têm o 
seu ponto de vista, e com os Ministros. Espero 
que, desta vez, estejamos todos os Senadores 
presentes, e talvez essa cena, com o plenário 
cheio, possa ser objeto da atenção do Benedito 
Ruy Barbosa. 

O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado, Se
nador Eduardo Suplicy, pelo seu aparte. 

Sr. Presidente, continuando, para concluir: 

"Eu espero que não se pegue meias 
estatfsticas, números inconclusivos, para se 
falar mal do Congresso Nacional. Juscelino 
Kubitschek tinha uma oposição ferrenha 
contra si e conseguiu aprovar tudo o que 
mandou de importante ao Parlamento, inclu
sive com os votos da UDN, porque soube 

negociar. Pode-se criticar este governo por 
muitos defeitos, mas ele negocia. E não se 
pode criticar um Congresso só porque ele 
aprova as iniciativas do Executivo. Isto tam
bém é função dos deputados e senadores", 
pondera o sociólogo Wanderley Guilherme 
dos Santos, Professor da PUC-RJ. 

A segunda questão, também abordada por Ruy 
Barbosa na novela, é a questão fundiária, a reforma 
agrária e os sem-terra. Não vou contestar, apoiar ou 
comentar a abordagem do autor. Vou, isto sim, tra
zer aos Srs. Senadores alguns dados que me afli
gem, no tocante às dimensões que essa questão 
vem assumindo. 

Conforme levantamento realizado a meu pedi
do, a partir dos conflitos ocorridos em Eldorado d<>;S 
Carajás (PA) e Buriticupu (MA), com um saldo de 
23 mortes, no primeiro semestre do presente ano, 
foram efetivadas cerca de 30 ações contra prédios 
públicos, 29 bloqueios de rodovias e 180 invasões 
de área. 

Os movimentos de luta pela terra, por assumi
rem, historicamente, essa proposta reivindicatória, 
têm conseguido manter as atenções da mfdia e da 
população, que vêem, como nós, nos objetivos visí
veis e tomados públicos desses movimentos, uma 
causa justa e necessária. 

Já afirmei várias vezes, neste plenário, que 
sou favorável à reforma agrária. Mas temos que 
ponderar, analisar para onde está seguindo esse 
conflito. Todos nós pensamos que só existe um 
grupo dos sem-terra, quando, na verdade, são 
muitos. O Movimento de Luta pela Terra (MLT
PCdoB) uma das vertentes do Movimento dos 
Sem-Te~, nasceu, há dez anos, na região do 
Triângulo Mineiro, em Alto Paranafba. Permane
ceu latente até os dias aluais, quando, motivado 
por interesses politico-financeiros, recrudesceu, 
aluando no sul do Estado da Bahia, recebendo a 
orientação do Partido Comunista do Br~sil 
(PCdoB) e comungando com o objetivo estratég1co 
na luta para a construção de uma sociedade_ socia
lista. Esse movimento diferencia-se do Mov1mento 
dos Sem-Terra basicamente por realizar seus tra
balhos apoiado na entidade sindicalista ligada ao 
PCdoB a Corrente Sindical Classista. 

u:Oa outra vertente do Movimento dos Sem
Terra, coordenada pela tendência Brasil Socialista 
do Partido Comunista Brasileiro RevoiUCJonáno, o 
Movimento de Luta pela Terra (MLT-PCBR) despon
tou recentemente, realizando o primeiro encontro 
nacional nos dias 24, 25 e 26 de junho de 1996, na 
cidade de Uberlândia. · 
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Um outro grupo, chamado Esperança 
Viva, composto por 830 famflias assentadas 
provisoriamente no Pontal do Paranapanema, 
no Estado de São Paulo, incompatibilizou-se 
com o Movimento dos Sem-Terra por motivos 
económicos. 

Temos ainda o Movimento União Força e 
Terra, o Movimento da Terra, o Movimento Brasi
liense dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra e a 
Associação dos Sem-Terra e Sem-Teto do Sudes
teGoiano. 

O Sr. Gerson camata- Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Nobre 
Senador Ney Suassuna, o tempo de V. Ex" já está 
esgotado. 

O SR. NEY SUASSUNA - Peço a V. Ex" que 
me dê apenas uin minuto para o aparte e logo en
cerrarei. 

· O Sr. Gerson camata- Antes de V. Ex" en
cerrar, gostaria de cumprimentá-lo pela aborda
gem, ou melhor, pelo estudo sociológico que faz 
sobre a atuação do Legislativo. Com relação aos 
fatos que estão acontecendo hoje no Brasil, abor
dando a novela de Benedito Ruy Barbosa, quero 
afirmar que ainda hoje eu estava-no Incra tratando 
de assuntos como esse. Ao norte do Estado do 
Espfrito Santo existe uma fazenda chamada Alian
ça, cujo proprietário, às suas expensas, conservou 
120 alqueires de Mata Atlântica original virgem. 
Agora, existe até um financiamento do Banco 
Mundial para a conservação da Mata Atlãntica, 
mas ele o fez por tradição de seu avô, de seu pai 
e dele próprio. Atualmente, ele tem mais 1 00 al
queires de Mata Atlântica cobrindo lavouras de ca
cau, que não podem ser destruídas. Como esta
mos em uma éPoca de seca no norte do Espírito 
Santo, em que há troca de pastos - estão trocan
do as variedades do colonião por variedades afri
canas de maior resistência à seca -, a sua proprie
dade foi revistada pelo INCRA e considerada im
produtiva. Ao invés de receber um diploma do Go
verno por conservar 220 alqueires de Mala Atlãnti
ca, possivelmente vai receber um castigo, porque 
conservou e preservou a natureza. Ora, é nessas 
horas que vemos que, às vezes, os critérios que o 
Governo adota não são os mais justos. O Gover
no, muitas vezes, age pressionado por elementos 
do Movimento dos Sem-Terra, que também se in
filtram no funcionalismo público do INCRA e, no lu
gar de trabalharem pela justiça, trabalham só por 
um dos lados, provocando a ocorrência de inúme
ras injustiças, como essa que, aproveitando o sá-

bio discurso de V. Ex•, uso para denunciar. Muito 
obrigado. 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, en· 
cenando, gostaria de dizer - lamentando não poder 
ter cedido um aparte à minha amiga, Senadora Be
nedita da Silva, que volta ao nosso convívio depois 
de se recuperar de uma hepatite - que lamentei mui
to o capítulo da novela, no sábado, porque era par
cialmente verdadeiro. 

Como demonstrei aqui, nós quebramos vários 
desses mitos. Respeito o autor e sei que a sua in
tenção é boa, mas foi injusto dessa -vez. 

Em relação à reforma agrária, gostaria muito 
de vê-la· implantada em nosso País, a curtíssimo es
paço de tempo. Agora, não a ponta de faca, nem 
com as injustiças que estão sendo perpetuadas. Vol
tarei ao assunto em uma hora oportuna, até porque 
dediquei-me ao assunto e verifiquei que existe uma 
série de fatos que podem ser divulgados. 

Cederei a palavra ao Presidente para que dê 
continuidade à sessão, · agradecendo a conde
scendência que teve em deixar-me ultrapassar al-
guns minutos. · · · · 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Cu
nha Lima, por permuta com o Senador Ademir An
drade, por 20 minutos. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o fato 
que recebe atualmente tratamento de destaque na 
imprensa nacional é a divulgação do último relatório 
da ONUIIPEA sobre o Índice de DesenvoMmento 
Humano (IDH) no Brasil. É a face do Brasil que, ape
sar de vivida.e conhecida durante toda nossa histó
ria, aflorou com um semblante amargo. Percebe
mos, por outro lado, uma Nação empobrecida pela 
situação económica vivida na década de 80. Os 
anos 80 deixaram marcas que a política económica 
governamental não pode olvidar. 

Apesar de não refletir o exalo momento em 
que vivemos, como sói acontecer às análises que 
envolvem componentes sociais, a pesquisa da ONU 
suscitou um debate para o qual a grande imprensa 
chama a atenção do País. 

Parece inusitada a reação quando se constata 
que os índices encontrados nas Regiões Norte e 
Nordeste mostram a face mais aguda do Brasil. O 
nosso repertório bibliográfico de muito oferece o ce
nário que se projetou. Ora somos uma mistura de 
Bélgica e Índia - a Belíndia -, mostrando a coexis-
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tência de regiões capazes economicamente com ou
tms paupérrimas, ora somos "Os dois Brasis", como 
enxergou Lambert. 

Acostumado ao permanente contato com o 
povo, a atividade política nos deixou legado da ob
servação crítica da realidade em que vivemos. Já 
na campanha eleitoral de 1990; revelávamos da
dos do quadro desolador que assistimos em toda a 
Paraíba. Na oportunidade da posse como Gover
nador do Estado, dizíamos: ·os números do em
pobreeimento gradativo estão na vida do povo e 
nenhuma pirâmide, por mais faraónica que seja, 
conseguirá afastar de nossa gente o travo de suas 
próprias e crescentes dificuldades: desemprego, 
fome, miséria e desencanto, agricultura desorgani
zada, indústria.sem apoio, comércio sem estímulo, 
crianças· sem escolas e escolas sem alunos, nú
meros inaceitáveis de. óbitos infantis- a meno~ es
perança de vida dentro . de todo o Nordeste. De 
cada mil crianÇas nascidas vivas, ·175 morriam an
tes dê completar um· ano de vida". Encontrar pla
nos para atenuar esses da dós ·constitui-se numa 
meta de governo, cujos reSultados primeiros apu
ramos já no ano de 1994, quando esse quadro de
solador já havia sido reduzido à metade. 

. . Constata-se agora que o.s dados mostrados 
no Relatório não são surpreendentes, mas, de tão 
insistentes, são aviltantes à nossa convivência co-
mum. . . , 

A metodologia utilizada para aferir o Índice 
de Desenvolvimento Humano - IDH - adota tam
bém critérios que consideram a cidadania, aban
donando a ortodoxia até então aplicada, que leva
va em conta apenas as vertentes .estritamente 
económicas. 

Os números tabulados foram coligidos do 
censo realizado em 1991, e que refletem o Brasil. 
o Nordeste e a Paraíba até 1990. O Anexo Estatfs
tico contém 17 tabelas e em todas elas as datas 
referem-se a anos anteriores a 1991, voltando, em 
alguns casos, a 1980. Quando trata de anos pos
teriores a 1991 , os dados resultam de estimativas. 
Tudo isso consta das tabelas em anexo retiradas 
do Relatório Sobre o Desenvolvimento Huma
no/1996. 

Ao pretender incentivar novos modelos de polí
ticas desenvoMmentistas, a pesquisa revela tam
bém o Brasil pecador. As desigualdades regionais 
afloram de uma forma aviltante, e mesmo elevada à 
sede constitucional, a implantação de uma política 
regional não foi levada ainda a efeito. Daí o Nordes
te ser parte constante do quadro de miséria. 

É certo inferir também, em uma visão diferente 
da apresentada pelo Relatório da ONUIJPEA, que, 
como o Brasil, o Nordeste não é um todo homogêni
co. Algumas ações foram desenvolvidas e já têm re
sultados práticos, enquanto outras aguardam con
cretização dos seus efeito:;;. Não basta estancar um 
momento como amostragem para explicar a história. 
Embora não seja possível parar a açã<{ social para 
examiná~a. a análise dinâmica observará movimen
tos de longo prazo, e ar o resultado buscará com 
mais exatidão a verdade •. Também é bom que se 
diga que alguns 'rndices têm resultados relativos fa
voráveis ao Nordeste, perdendo-se, na confecção 
dos dados gerais. · · 

Malgrada a sorte que mereceram a Paraíba e 
o Nordeste na década de 80, e respeitados os ín
dices demonstrados pela ONU para uma reviSão 
de políticàs públicas para o Nordeste, "não há 
como escapar a lógica: em qualquer parte .do mun
do, em um determinado instante de tempo, regiões 
deprimidas apresentam indicadores sociais e eco
nómicos desfavoráveis relativamente a regiões 
mais avançadas; E é exatamente por causa dessa 
inexorável verdade que os países formulam políti
cas de atenuação de disparidades regionais, bus
cando maior convergência desses indicadores•, 
como observou o Professor Maurício Costa Ro
mão ao analisar o. Relatório. 

Sr"s. e Srs. Senadores, a urgência de formu
lar uma nova politica para o Nordeste tem a parti
cipação efetiva desta Casa que inclusive já consti
tuiu Comissão E:;;pecial para propor alternativas. A 
imprensa tem dado o destaque merecido ao Rela
tório. O jornal Folha de s. Paulo dá a interpreta
ção oportuna, na sua edição de 18 de junho últi
mo, e afirma: 

·o Relatório sobre o Desenvolvimen
to Humano no Brasil divulgado ontem é 
inédito. Nunca havia sido feita uma radio
grafia tão detalhada da situação no 
País ... Os dados do relatório se referem ao 
ano de 1991 .. ." 

E acrescenta a opinião de um dos res
ponsáveis pelo trabalho: 

·as investimentos que foram feitos 
desde 1991 só vão começar a surtir efeito a 
partir de agora .• .As estatísticas mais recen
tes sobre mortalidade materna e mortalidade 
infantil são de 1989 e 1991." 

À ONU e ao IPEA devemos nossas mais esco
lhidas gratidões pelo trabalho levado a efeito. Os ór-
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gãos governamentais, em especial o IBGE, não po
dem ser excluídos de uma participação mais efetiva. 
A mensuração de políticas públicas deve atender as 
conjunturas em estrita obediência aos elementos es
truturais. 

A modernidade dos meios de informação e 
captação de dados já nos permite maiores em
preendimentos para observação da realidade so
cial. Uma ação conjunta dos entes federativos per
mitirá a· formulação de planos e projetes que com
binem todas as regiões em um equilíbrio harmóni
co e isonõmico, onde se respeitem diferenças, que 
clamam solidariedade, sejam elas resultantes de 
um dado momento ou de caráter permanente. 

A Paraíba, de uma maneira especial, já com
porta nos dias aluais melhores atenções. No pri
meiro quartel da década que vivemos, o Estado 
empreendeu planos de governo que ainda reque
rem maior avaliação crítica com relação aos seus 
efeitos. O ente governamental se comporta, a par
tir de 1991, e até hoje, com mais acuidade e res
ponsabilidade à conta de uma rígida atuação para 
obter viabilidade administrativa. 

Os índices de miséria que 'se mostram, mes
mo que não reflitam a situação atual - os dados 
são de 1991 - chamam a atenção para uma ativi
dade conjunta dos poderes públicos. À custa de 
um esforço ímpar, viabilizamos a abertura do Ban
co do Estado, como instituição financeira de fo
mento; para mitigar os efeitos danosos do déficit 
no ensino fundamental, implantamos um programa 
de oferta plena de vagas, de maneira a não ense
jar falta de oportunidades; medidas de incentivo a 
pequenos empreendimentos buscavam amenizar o 
desemprego; na área da saúde pública, ainda são 
presentes os programas "Chegou o Doutor" e de 
Agentes Comunitários, aliados à construção de 
creches em todo o território estadual; a saúde pú
blica mereceu atenção especial com a construção 
de cerca de 103 sistemas de abastecimentos sin
gelos de água tratada, e das adutoras de Campina 
Grande, Patos e Cajazeiras, afora outras em po
voados. Tudo feito à custa de muitos sacrifícios e 
inovações criadoras, em um Estado cuja arrecada
ção se destinava, em sua maior parte, ao paga
mento da folha de pessoal. 

Dentro da observação do coordenador técni
co do programa da ONUIIPEA, Sr. Eduardo Gui
marães, de que os investimentos que foram feitos 
desde 1991 somente vão começar a surtir efeitos 

agora, aguarda-se um próximo relatório com os efei
tos das medidas adotadas a partir daquele ano, se
qüenciadas até agora. Não que estas ações se bas
tem de per si, porque as ações governamentais 
devem ser dirigidas com base no que foi apresen
tado - modernizando dados e avaliando resultados 
de experiências locais - para conseguir tirar o Nor
deste deste quadro desolador. 

O comportamento moderno da administração 
pública tomou um rumo diferente das formas tradi
cionalmente levadas à prática. O modelo paterna
lista tem - com a globalização -·de ajuntar esfor
ços com a iniciativa privada numa forma de parce
ria que enseje objetivos comuns. Esse prisma 
deve ser levado em conta sem que sejam escamo
teadas algumas considerações localizadas onde 
ainda são crónicas as mazelas sociais e que, põr 
isso, reclamam atenção específica. 

O Brasil do Índice de Desenvolvimento Hu
mano é o mesmo que assistiu ao retomo das en
demias antes fadadas a casos esparsos, como a 
dengue e a cólera. E é o mesmo que admite convi
ver com graves índices de inanição, aliado a sur
tos episódicos de tuberculose. 

Geraldo Vandré avisava em final da década 
de 60: •quem sabe faz a hora, não espera aconte
cer•. O Nordeste não será a moldura de nódoa de 
Brasil quando lhe sejam aplicadas políticas gover
namentais de efeito concreto, despidas de ranços 
piegas. O anúncio de uma safra recorde no Nor
deste, contra uma queda na produção nacional de 
grãos este ano, valeu-se menos da ação governa
mental e mais do compadecimento da natureza. A 
chuva abundante distribúiu a água certa na hora 
certa, como a nos ensinar como se faz irrigação. 

Da Paraíba, observamos o Nordeste e o Bra
sil. A miséria também não está restrita ao Nordes
te, e o próprio Relatório conclui dessa forma. 
quando mostra os índices nacionais de todo o 
mundo e destaca o Brasil em posição consideradé 
vexatória. · 

Analisar dados pode parecer ofício de cientis· 
ta, mas viver a realidade é exercício de cada um 
no dia-a-dia. A história, já se disse, não se repete. 
Marx a considerava farsa ou tragédia quando pa
recia semelhante. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. CUNHA LIMA EM SEU DISCURSO: 
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TA8Et.A 1.1 
Claaa!ftoaljlio d~ estados br.allelroa aacundo o IDH 

etMsifieaçio segundo 

··- ...... 
Vmlor di)IQH IOH PIB DarCIQ/fl de vida 

,._ 
Rio Grande do Sul 0.871 1 4 2 3 
Oistnto Federei 0.858 2 1 • 1 
SõoPaulo 0,850 3 2 11 2 
Santa Catarina 0.842 4 • 5 5 
Rio dtl Jmne~ro 0.838 5 3 12 4 ....... 0.827 • 5 10 • Mato Grosso do Sul 0.826 7 8 7 7 
E$pfrito Santo 0.816 8 • 4 • ............ 0,797 • 7 • 15 - 0.781 10 13 3 10 
Minas Gor•ls 0.779 11 10 13 11 
MatoGtosso 0,769 12 11 a 12 
Goi6s 0,760 13 12 15 • ....... 0,749 14 18 1 14 
Aond6nia 0,715 15 14 17 13 .... 0,688 ,. 18 14 18 ..,. O.Ei65 17 17 18 20 
Se<atoo 0,663 18 15 20 19 
S.nia 0,609 19 -20 ~ 19 21 _...,..,.. 

0.577 20 ~1 23 17 
.• Rio Gronde do Norte 0.574 21 '19' 25 18 
M..-ão 0.512 22 25 21 22 

"""' 0.508 23 23 22 24 
Piou! 0.502 24 2G 18 23 
A!IICOU 0.500 25 22 24 2G ....... 0,468 2G 24 2& 25' 

~ 0 ICH cM Toc.Tbr~S f'lio foi ealeulad!t, p0t f'lio M dL'I;IOI' de lnfo~S Nllltlft 6 ncerM;& 1M ~ nct 
m.Go: lfti»M, no ent.nto. I'ICIIntarnlo 0,5 - 0,6. -

GltÃAC01.2 
Jl..U • d....wotvtmento humano 
cteulft...,._ aepndo PIB p., c.plt• menot olaaalflca~ãet "cundo IOH 

SE AL 
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TA8ELA 1.2 
Cln1lftoa9io doa 11tadoa br ... llalroa • da !Miaaa .. IKionado. '''undo o JDH 

ClassJficaçao Clas~ticaçào 
dos paises Valor dos paises """' secundo o IOH doiOH segundo o •OH dolOH 

ComK!i 1 0.950 CUbo 72 0.769 
Estados UnrdOS 2 0.937 MatoOrosao 0,769 
Japio 3 0.937 tibla 73 0.76B 
Holancla 4 0.936 
Finl&ncba 5 0,934 Siri a 79 0.761 

Golb 0.760' 
Artent•na 30 0.882 Jordlln1a 80 0.758 
Cotê1a dO Sul 31 0.882 Moldávia 81 0,757 
Uru&UIN 32 0.881 Roraima. 0.749 
Ch1l• 33' 0.880 Albàni11 82 0.739 

República Tcheca 40 0,872 Paraguat 87 0.723 
Rio O;.nd, do Sul 0,171 
BrvMI 41 0.868 Atml!rria 90 0.715 

Rondônia 0.715 
Venezuota 47 0.859 Omi 91 0,715 
Dla:trtto Feder.i 0,858 
Letõnia ,48 0.858 Azel'bmjio 99 0.696 .... 0,681 
Potõnia 51 0.855 FitiPnas 100 o.sn 
Sio Pauto 0,850 ul>ono 101 0.675 
Federaçiio Russa 52 0.849 .... O,GG5 
Mem= 53 0.842 Sar&:IPII 0,663 
Sarrta Catarl1111 ..... Samoa 102 0.651 
Ucrinia 54' 0,842 

Nicw&cua 109 0.611 
o- 56 0.838 ..... 0,609 
Rio da Jan.Jre 0,838 Monr;ólio 110 0.604 
Colóm~l 57 0,836 
Tai!Andia 58 0.827 Honduras 115 0,578 
P•,.ni 0,827 Pemambuco 0,571 
Matl'l Oro .. e dO Slll 0,821 Rio Or~~nde do Norte 0,574 
MollSII 59 0.822 Marr~ 117 0.554 

Kuoil .. 0.821 Suat~lilnd•• ::.24 0.522 
EaiJ{rtto Salrttl 0.811 Mal'llnhio o.su 
seycnoues 62 0,810 unas Solom&o 125 0.511 

Papu.-Nova Guiné 126 0,508 
CaaQuistio 64 0.798 c .... MOS 
Amazon1a 0,7t7 Camerõos 127 0.503 
su1aw 65 0,796 ..... 0,502 

Al110111 
....,. 

Eauador 68 0,784 Poquistão 128 0,483 -.. 0,78l. 
MlnasOetall 0,779 Lcsoto 131 0,473 
Oormn•ca 69 0.776 Paraiba 0,46& 

Fonfn: l1~ 1.1 a UNOP 1995 
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QIJA[)I<O 2.2 

Rendimento e cor 
A população brasilcifil é composta 

por .55 • .3% de brancos. 4.9% de pretos. 
39.3% de pardos e O,S% de amarelos 
(pessoas de origem asiática, especial
mente j:tponeses). Adotado o conceito 
de que pcnencem à cor negra. o conjun
to de pessoas que se declaram pret:lS c 
pardas. os negros constituem 44.2% d.1 
população brasileira. · 

Este contingente populacional :~.pre· 
senta rcndiinentos significativamente in
feriores aos da população brnnca. con
forme evidenciado a seguir. O rendimen
to médio dos homens pretos e pardos 
correspondiam cm 1990. respectivamen
te, a 63% e 68% do rendimento dos ho
mens, . br::mcos. A posição relati \'3 da 
mulher preta e parda em relação~ mt,J-· 
lhe r bmnca é: semelhante: seu rendimento 
correspondia a 68% do rendimc:nto da 
mulher branca. 

Esse diferencial de renda decorre. em 
parte, das características desses contin
gentes populacionais. Considere-se. por 
exemplo. a dimerisão regional. A com· 
posição raci;ll da população varia de 

· acordo com as regiões fisiográficas: no 
Sudeste c nCJSul, predominam as pesso
as de cor branco (83% c 66%, rcspccti· 
vamente); nas regiões Norte e Nordeste. 
as de cor parda (71% e 65% respectiva
mente). lsto significa que as pessoas da 
cor negra estão concentradas, sobretu· 
do, naquelas regiões que apresentam 
menor nível de renda per capita. o que 
pode explicar pane do diferencial o?s~r-· 

.. ·ado. Da mesma forma . .as pessoas de 
c:or preta e p:lrda têm menor nível de 

· csc:olariditdc do que os- brancos (essa 
quest~o está focnlizádã nci Qu'adro 2. J l). 
~ssim: a educaçãO explica também par· 
te dos diferenciais de renda constatados 
cnt~ ris' populações branca e negi-a. 

Cabe notar. no entanto, que as dife
rCÓças .tSSociridas à cof'sUbSHte'm, mes
mo Quando se corrige os ·resultados .o~·. 
J:iervados de modo a levar em -cgn.sidern- ... 
ç~Çl ~s dimensões regional e educacio·. . 
na i. Vale dizer. mesmo quando se. com
para peSSO:lS de diferentes 'éôréS ·&~ U"ri"!à , . 
mestria n:giâoe com o mesmô'níveredU· ·!· 
cacional. constata·se que o difcrench'U" · 
entre pretos e pardos e brancos. embora 
m~iS.rçdu7.ido. é ainda signrfi;ca~i~Q:· 

.. : .De fato. feitas t;ns correções •. o rcn· 
qi)llepto médio doS ~omens prCt'os e P.~·; .• · 

: do$ correspondem, respe:tivamente. a .'. 
1'4% e 79% do rendimento do homcin 
branco: no caso das mulheres. c'~sàs·'pcr~ · 

. CCntagens são. respcctivamen;te. ·86.% e· · 
82%; . . 
· , , Tais resultados- al~m de ex.pJicit~ 
:qt.le .o diferencial de._ ~nda.-assaciado à . 
cor' O.iu é apenas un'ia OCCO.rr~~c~a~ d_as: 

, diferenças observadas na diStribuição re
S:içnal e no nível educ:Jcional desseS "dis
tiritos segmentos da população - indi-· 

·cam .também que. quando corrigido pnra 
levar em conta esses aspectos::O .diferen
cial racial entre o rendimento das r;nu-

. Jh~~s é: ligeiramente inferior ao consta-
tadO no caso dos homens. · 

., ... ~., .... ·'' ., ..... '•. ·.- - ·-~' 

~de,.,. entre •• popul~& p,.ra'~~-~-;~ ~R S:O-aj .b~...; it;io-1'.: 
Renct•rMdi•doe;tnncOs.;.·lÓO · "' '~-·-:"··· · · .-~ · - '· ·'~-·: 

Homens 
Pretos Pardos 

Olfer~al bruto 
Oiferenci• IJQuldO (1) 

63 
74 

Fonrr. e.nw. ~e 'w'ete.co 199$. 

68 
'79 

[1} ~ '*' ~ nrt:IOMi8 • "- niYtl.OUCKIONI. 

MuiMres 
Pretas Pen:tas 

68 6S 
--sg - --- ---- il2 
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TABEIA2.3 
Nilmero • jlro_.o t1e 110•• """'" reCiiea- :LHO 

Número ~porção PartiCIDaçito 

de Ílol>res de pobres "o pais 
(mtl) {%) (%) 

Re&lio Norte (1) 2.220 43,2 5,3 
Ml!rOPOI~ 395 43.4 0.9 
u~- 1.825 43.2 4.4 
ReCiio Nordeste U.ll4 48,1 45,1 
Mettopollt- 3.187 43,4 7.6 
u~- 7.745 43,8 18.5 

.Rute! 7.982 49.1 19.0 
R•Ciio sua-te 13.111 23,0 33,4 
M- 7.481 26.9 17.8 
u~ 4.51!' 17.7 10.8 
Rutll 1.988 27.1 4,7 
RecJhSul· 4.341 20.1 10,4 
Motropol~ 855 17.8 2.0 
u~- 1.879 11!.8 4,5 
Rurel 1.1515 28,9 3,9 
Reclie Ceom.Gett. 2 ..... 24,8 5,!1 
Mettopollt- 3U 22.4 0.8 
u~- 1.492 23.2 3.5 
Rurll 633 31.8 1.5 
B...U 41.12.1 30,2 100,0 
Mottopolot- 12.281 28.9 29.2 
u~- 17.41!0 26.8 41.7 
Rurll 12.198 39.2 29.1 

- Aoche .liiS.. a .... ao- IIOIIJG(JPNAO lggl). 
(1) ÜCetD UVIto turel. niaJ lr'IWHbCMO pell PHAD. e esledD de loeMtJM. ltnCI tnet.lido em Gol.l no de~ 
-diii'NAO. 
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QVAOQ02.l I 
Perlls dlrerenciados da pobreu no Brasil: 

comparação entre o Nordeste l'1ll"3J e as metrópoles primazes 

A pobreza no Brnsil assume múltipfos asoec· dela. um resultado desolador. mesmo ::~bsO':lmdo 
tos. resultado c.!a dtvc::rstd:Jde físic:~. econõmu:a e a questão úa aualldade ao e:1smo mm!Str.ldo as 
social do p:1is. é passivei 1denuficar do1s pólos . , que vão à c~cOt_a .. Alêm dtsso .. a gr:1nde m::uona 
critícos d:l ~oàrez.a no Br:~.sil. di.:~mctr;~.Jmeme dos pobres res1de em domtcitios madeauaaos: 
opostos qua'nto às su:ls car.lcterístsc:lS: a regtão 55% não têm água encanada e 98% não dispõem 
~ardeste. parucularmcnte o ~ardeste rural. e as de esgOtamento samtârio: m::us de três quartos dos i 
metrópoles do Sudeste. especialmente as pnma- pobres na árc:1 rural do Nordeste \'tvem em domi- · 
zes de São P::tulo e Rio de J:metro. cílios sem e!etrictdade. cem 1mpHcações óbvias 

Es.sas duas scbpopulações pobres est:!o. asso: ........ ~ tanto em termos de .conforto. como de acesso à 
1 C!adil5 a percentuais s1gmfic:mvos do total de po· i~formação e possibilidades de lazer. , 

I bres no pais -os pobres rur:m nordestinos alcan· · Em contrapartida. a pobreza·naS meuópoles · 
. çando 19% e os pobres das metrópoles pnmazes. primazes está articulada. socxal e econom,camen-
1 · 16% - e 01present:1m õ~Spectos sóc:io-econõmicos te. no funcJOn:lmenro do centro dtnãmico da eco-
! muno di\crso~. ~•tuomdo-sc nos c:\trcmos do cs- nomrôl nitc•onal. As famtlias pobrc:s são menores 

'
i pectroàe car.tctcr.za~õioda pobrez:~. e e:tJgmdocs· e o número médio de cn:mç;u frmS baixo do que 

tr.ul!gia.s diferenctadas de c.:frent:J.mento. no ~ardeste ruraL A dinãmica social menos 
1 A pobrezn rur::tl nordcstin:~ é essencl:~lmcnte a ccnlt:lda nos laços famT!iarcs rcsulu em percentual 
! pobreza tipka de sociedades trnd,cron:ul> ã mar- clevac..ln de chefia fcm1n1na 129%). um dos traços 
.
1 

.!_!cm do crcsc:,mcnto urb:mo-mdustnal. No Nor- ma1s c,arnctcrist!COS da pobreza urbana ~m SOCIC:· 

1 deste, o tamlnho mêdio d:1s·famihas rmorcs é dadcs·modcrnns. O percentual a~·chefes analía- · 
1 maser c as cr~anças ~.io _mais numeras::~!: Uo que h e tos é ele,·adu { 19% ). m:1s se Situa num p:.~tamar 

I n:tS metrópoles do Rio de J:mc1ro e de Si!() Paulo. incomp;mrvelmcnlc m.:us bouxn l.lo que: o do Nor· 

I. 

A chelia fcMIOUI:I é baix<1 1 15%). Significativa- r.leste. ·A m:nona dos pobres (-lQ%} trabalha nos 
mente inferi.:>r mê mesmo à de· famflias não-po-- seteieS Óe comêrdo e ser.,ços. A !<Ua de desem· · 
bresnasmetrópolesprimazes(20%).Aocupaç~o prego·entre os chefes de f:tmília pobres .1t1nge 
na agropeeuáriil (82%) revela a predomin:inda tf· !4~% •. mostr.~ndo claramente que esta taXa tende a 
pica de sociedade~ agrícolas atrasadas. e Q desem4 se ele1--ar nas áreas modcrmzadas. onde o grau de 
prego!! pr.mcamente mextstente. A maioria C68%) formalização do mercado de trobalho é m:~ior. A 
dos chefes de f:~mzlía ê analfabeta. e 90% temes- grande m:uoria (77%) dos chefes de famllia po· 
colaridade inferior a qu:~tro anos. A condiç~o na bres metropolitanos trabalha como empregado. 
ocupação mais freqd'ente é" por conta própria.. sendo que 52;( têm carteira assmaàa.. lndicado-
{44%). enquanto outros 31% trabalham sem rc- res relativos ao acesso a serviços públicos reve-
munernção. o que s1gnifica que se dedicam à pe· lam uma situação radicalmente à! versa à verificada 
qUena produção agrícola destinada predomtnan- no Nordeste. O acesso à e!etnc1dade e ao abaste-
temente ao autoconsumo. gernndo pouco o.ceden- Cimento de dgua é pr:uicamente um versai. haven· 
:c: comercializi1\'et. O Esta!Jo deixa a desejar como do déficits 1mportames apenas em retaç~o ao cs· 
provc<lor de sen·1ços básicos. Qu:lSC metade (45%) g:otamemo samtário {29%). Cerca de 16% das cn· 
d.u crianças entre 7 c (4 ;mos- na raixa etária em ~nç:tS entre? a 14 anos não frequentam a escol3:. a 
que a freqüênc:i:~ à escola é obngatóri<l- cst~lo fom maJoria dc!~s no limite mfcnor dn faixa ctána. 

r~ mtdlo ela ,..,lha 
N" IMOlo ele cn...-,ças por temll•a 
Cl'oafl•r..,..""' ''""'......,'"'' 
Cri~a entra 7 • 1• .noalora da .. cola ('Iro) 

Tua de cMoe""'no• !'!rol 
Cl'lafes da tem Ui a •n81fi!Oetos !'Iro) 

CMtn com esCOiandadll antra 1 a 4 anos C" I 
PEA na atrDPKUlna !'!rol 
O(A em et~mtfCIO a saN~~ l'llo) 
!axa de eiOSIIT'Oti!CO flll.) 

Posiçio na ocupaçio do cheta C" I 
' Nio nttn.ll'lelodo 

frTCQ&ooo um corte.ra 
En'OI'a&acso c:om earta.ra 
Conta prl)on• 
f!T'(II'IC.oortoS 

Pore.ntq;am da cessou am dom1cllios 
Sem ellttnod~ 
E$COtO inoaequlk)O 

5.5 
2.9 

15.2 
44,7 
72.8 
67,15 
22.8 
81.8 

5.8 
1.0 

31.1 
18.7 ..• 
44,1 

1.2 

n.o 
98.5 

4.0 ,_, 
29.2 
16.0 
65.e: 
19.2 
22.9 

2,0 
40 .• 
!.40 

... 
25.J 
52.1 
20.5 
0,1 

0.8 
29.3 

I 
I 
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TAaa.A 2.5 
R alaPo .m:r. 1M dlt•rmln•nt•a de poCHolu no. ..uda. • • média naoton.l -19M· 
{m6dia na;~OI'IIII • 100) - Gt..,dc utili-

dll popu!eçio taÇio da catt• Quellidade .,..,_ adodo do &:trr• dos postos ..._. .,.,_.., çiode rencta de tratll!llhO 

R•lliee Sud..ta e Sul 
Minas Gerais 103 103 92 
Espirito SDnt.O 102 102 103 
Rio <M JBMSro 110 98 90 
Sio Pzluk) 108 103 129 ...... 105 103 105 
Santa CMaline 108 105 128 
Rio Grande do Sul 108 108 103 ·--M«o Glosso do Sul 102 1oa 108 
MMoGrosso 102 108 111 
Gg; .. 103 105 122 

Rq!io: NOI'defte M- 90 102 81 
PI_. 98 95 82 
c-• 97 97 82 
mO Gl'anM do Norte 98 94 65 
Panoiba 97 92 78 - 100 94 •• AJacoas 95 92 101 -.. 97 98 83 ...... 97 98 98 

,.,_. e.-, c.m..to. ~ 1995. e E*tlr' Gl' IBGE/PfW) 1990. 

GllÁFIC02.2 
E.clolartdad• midla • ,.nda 1Wf cap/ta 

Qulllidada ..... 
ctaforç• {JMCÇif,J 

de trabalho (1991) 

105 87 
119 92 
130 128 
120 169 
10$ 99 
11i 97 
119 108 

100 98 
103 83 
103 81 

7S "' 84 25 
78 42 

111 60 
97 37 
92 56 
78 .. 
89 74 
95 58 

a ARGENTINA. • êoRáA 

7 

2 

1 

. - • jjRUGt,W . 
• CUBA • a;u 

• a PERU 

~ANAMÁ~o .COI.OM81A . . . .. • •• 

a VENEZUELA . . . . . . - . - . . . . . . . . . 
• EQUADOR 

/-ARAOUAI 
a COSTARICA 

a MALÁSIA 
a· eMSIL(90) 

a M~ICO 
• NICARÁGUA • REP. OOMfNICANA 

• GUATEMA~. TÂII.ANOIA 

/ ....... 

• HAil1 

o BRASIL (70) 
.• .BfWIII .. ($)} • . 

• HONDURAS 
a BRASIL {80) 

0~----------------------------------------o 1000 2000 3000 4000 5000 5000 7000 

Renda por c.pita (PPC$) 

Fontr. Barros. ~ ev.tazco 1~5. 
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TA8ELA 2.0 
Dlatrlbulçio da população por nl~l do edu(la9io,. 
ar .. ll • em paiaet aalitlcoa aeledonadot -1.980 

Perc:entag., oa s:le~lação com 

&tltOI)rt- aiJuma 11lguma 
m~:1ro crau edue-:io educaçiio 
completo socundiria supenor 

Stasil 88 7 5 
,.,.;. 34 56 10 
Malb!a 78 21 1 
Tai16ndta 81 15 4 

FOI'I!r. 6arro1, ~e W>IIZCO 19~5. 8 I*'UC' di' Ten e Mlftlllt 
1992. 18CE/Cen$0 19&0. 

Qi..!AORQ2.7 
Escolarização deslgum 

Apesar do crescimento ao longo da 
última década. a taxa de escolarização 
decriílnças c adolescentes é ainda redu· 
zida: cm 1990. cm de 73.2% par.~ arai· 
xa etária entre: S c· 17 nnos. 

Existe consenso de que a freqüência 
ao pré-escolar é imponante para o de· 

· scnvolvimcn\o da criança. inclusive para 
um melhor rendimento nos primeiros 
anos de escola. 

No Brasit. ainda rmo são muitos os 
que tCm essa oponunidadc: apenas me· 
tadc das crianças de cinco c seis anos 
frcqücntav;~;m a escola cm 1990. Essa 
parcela é maior nas famtlias com mais 
de doi5 :mlários mfnimos de:: renda men
sal pu capua C81% ), c:: se reduz a ape
nas 37% no ~o das crianças pobres. 
Neste mesmo grupo etário. a diferença 
entre a ta:u de escolarização urbana e 
ru:ral também 6 expressiva: 57% contra 
30%. 

Ainda em relação ao grupo etário de 
menos de seis anos. vale a pena chamar 
a atenção para a carCncia de serviços de 
creche no pais. Apenas 5% das crianças 
de .zero a três anos freqüentam creche. 
percentagem. mais uma vez. maior no 
caso dos filhos de famílias de maior rt:n· 
dimento: 149& contra 3%dos que se ori
ginam em famílias pobres. 

Apesar de:: mais favorável, a taxa de 
escolarização das crianças de sete a 14 
anos. f:zixa etária correspondente ao cn
~ino b.isico. também apresenta grandes 
de."iigualdndcs. Enquanto apen:tS 75% 
das crianças pobres frcqüenwn o primei· 
ro grau. quase a torai idade (97%} das que 
vivem cm fanu1ias Com renda superiora 
dois salários mii1imos per capila estão 
na escola. A taxa de escolaridade atinge 
90% no caso dos domicOios urbanos. 
contra 72% na área rural. Finalmente. os 
diferenciais entre o Nordeste c o Sudes· 
te pcnnancccm elevados. 73% c 95%. 
rcspec:tivamcntc. Mesmo tendo oconi
do um crescimento expressivo nos ní
veis de escolarização das crianças de sete 
a 14 anos (de 76% em 1981. para 86% 
cm 1991), registra-se ainda um e:tpres· 
si v o contingente de quase quatro mtlhõc.i 
das crianç::tS fora da escola. . 

· Quan(O aos adolescenres de 1 S a 17 
anos. a taxa de escolarização é muito 
haixa: 57% p<:traoconjuntodo pais. 55% 
para o Nordeste e 60% para o Sudeste. 

Oitenta por cento dos adolescentes de 
famflias com renda de mais de dois salá· 

·rios mínimos per capita freqüenta a es
cola. enquanto apenas 40% daqueles 
com famílias pobres conseguem pcrma· 
nccer estudando. 
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'tA.8B.A 2.7 
EvoluPo da _dt1tr'lbulçio d• popul~ liOf nl"' 
HeduM9io 
(percentiiiCetn) 

1960 1970 1980 1990 

Anal~ 46 
fundMMntlll prirn.ira fase 41 
FundWMnt81 secunda fase 10 
M6dto 2 

·- 1 

43 ., 
12 

4 
2 

33 ., 
14 

7 
5 

22 
38 
19 
13 

• 
Fotttr. s.no... ~ • v.~arco 1995. • parar óe c1~ cs. 
LBG[/Censo 1HO. 1~70. 1910 eiBGEJPP(A() 1990. 

,....... ... 
Evofutiia dtl .,....bllcfa.._ H PfOCI' l1rie eduoadonel 
(perc.ntae.m) 

Pn:lbêi~M 1960 ~70 1980 1$$JO 

ontrw Moseota 54 57 67 78 
entrw' ,. se&UnCA fase 
do .mino funcfamentllt, CS.OO 
que entrou na ncota 24 30 ., 51 

entrw no secundo crau, dado 
que entrou na se(unda 
tuedo ensino~- 23 32 45 53 

encrw no ensino suptrior. dado 
que entrou na H~.,.. 32 33 43 38 

JGntr. &.troa. ~ • ~ 1H5. • oertat oe cllldos • 
IOG[Jc.nto 1960,1970.1910ei8GEJPtW) 1990. 

ADoJrabet!smo entre adolescentes 

É ainda elevado o nlvel de analfabe
tismo entre crianças e adolescentes. Na 
faixa de lO a l4anosde idade, quando a 
criança já deveria rercompletado as qua
tro primeiras súies do ensino básico e. 
poi'Wito, estar plenamente alfabetizada 

-.e capaz de. fazer operações nu~ricas 
simples, a taxa de analfabetismo é de 
14\1'> para o conjunto do pais, variando 
entre 4% na regilo Sudes<e e 33% no 

. Nordeste. A taxa de analfabetismo é wn
bén elevada (12%) entte os adolescen
<es de 1 S a 17 IDOS e. embora tenha de
clinado ao longo da d6cada, é ainda sig
nificativamente maior do que a de ou
ttos países da Amériea Latina, como 
Clú1e. Argentina e Uruguai, que <!m <a· 

xas inferiores a 3%-. 
O nfvel de analfabetismo entre os jo

vens é maior nas faixas de renda mais 
baixa. passando de 27% nas famlliascom 
rendimenro per capita inferior a IA de 
salirio mini mo para apenas 1% naque
las com rendimento superior a dois sa .. 
lários mfnimos. As dif=ças regionais 
são <ambém marcantes: 3% no Sudes<e 
e 22% no Nordes<e. Em algumas ~· 
o problema do analfabetismo enue ado
lescentes atinge propOrções alarmantes: 
nos cinqüenra municípios: de maior in· 
cid!ncia de analfabetismo de adolescen· 
tes, todos localizados nas regiõés None 
e No~ a taxa se siroa entre 54% e 
81%. 
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TABElA 2.9 
Número midlo da anoa de eotlldo 

19e0 1970 1980 1990 

GWro 
Homem 2.4 26 3.9 5.1 
Mulher 1.9 2.2 3.5 4.9 
Cot · 
Branco 2.7 4.5 5.9 
Preto .0.9 2.1 3.3 
Pardo 1.1 2.4 3.6 
Atr8relo -. 2.9 ... 6.4 8.6 
Rectõa 
Norta/Centro>Oesta 2.7 0.9 4.0 
Nordesto 1.1 1.3 2.2 3.3 
Sudeste 2.7 3.2 4.4 5.7 
Sul 2.4 2.7 3.9 5.1 

Font•: Bltrol. M~a • v•••zc:o 1 ~5. •catbt ae caciOs de IGGE/ 
Censo 1960. 1970. 1980 •IRt'iC,PNAO 1990. 

GRÁFIC02.3 
Nõval da. eaoolerldade por unidade doladoro~ão- 1990 

,. 

1 
.; 

í L...; :... 
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QUACR02.9 
Gênero e educação 

No passado. priorizava-se. ·na· Brosil. a educa
ção dos homens em detrimento da educ:::Jçáo das 
mulheres: verificam-se vestígios desta discrimi
n:tção qu;;lndo se ex.1mina a escolaridade. ou sua 
ausência. n::~s faixas etárias rriiliSãitas. 

Há apen01s c1nquent:t anos. as mulheres passa
mm a ingressar m:JcJçttmente na escola. vindo a 
constituir S I% do total de estudantes com idades 
i~u;lis ou suf'(:ríorcs a cinco anus. proporção equi
\'alc:nte à sua presc:nçil na população. Enquamo 
na década c.Je 70 as mulheres estudante!> aprescn
t<Jram um crescimento expressiVo nas UnfVCi'Sida
dcs. na década de HO este fenômeno ocorreu no 
ensino de segundo grau; c com cfeiro, entre 1980 
c 1986. õlS secundaristas apresentaram um cresci
~ento de 31%. contr:J. 10% para os homens. Al
guns fatores podem responder por sc.mclhantc sal
to: o desempenho das meninilS no primeiro grau 
tem-nas conduzido a melhores resultados que os 
dos meninos: a proporção de conclusões de cur-., 
sos ~ maior entre as garotas. em virtude de um 
grau de evasão e de repetCncia inferior ao mascu
lino. Pode·se levantar a hipótese de que as cx.i· 
&!nciasda escola guardem mais semelhanças com 
asocializaçao das mulheros que dos homens. A ~~~e· 
gue-sc a isto a pressão bastante forte sobre o me
nino para entrar no mei"cado de trabalho. enquan
to à menirnl se re:.crvam as tlrcfas domésticas. que 
demandam menos tempo c apresentam mais fle· 
xihilidade em termos de horário. Assim. enquan
ro uma parcela significativa dos meninos estudan... 
tes de segundo grau trabalha quarenta horas por 

semilna. re:~lizando, ponanto. cursos norumos. as 
meninas cursam mais mpidamcnte o primeiro 
grau. consCiruindo contingentes maiores para o in
gresso no estágio subseqüente. 

Este avanço quantitativo n~o tem sido, entre
tanto. acompanhado por um avanço de natureza 
qualitativa. c as meninas. no segundo grau. enca
minham-se para áreas tradicionalmente femininas: 
ciências human<ts e da saúde. Em 1980, as mu· 
Jhercs constituíam 96% dos esrudantes do· curso 
normal. reprcscntólndO apenas 20% dos cstudan· 
tcs do curso industrial: na árc:1 metropolitana de 
São Paulo, as mulheres rcprcscn~avam 8% dos ins· 
critos cm cursos técnicos. tendo esta proporção 
se elevado para apenas I 0% em 1991. Mais de 
50% das trabalhadoras procuram treinamento nos 
setorcs têxtil, de confecção. calçados c produtos 
alimentícios. 

Esta segrcgaçao sexual. acrescida de uma per· 
da de ,prestígio por pane deste nível de ensino. 
pode responder. pelo menos parcialmente. pelos 
diferenciais salariais entre trabalhadores e uaba
ihadoras de nível médio. afetando tam~m pro
fissionais de nível superior. 

A expansão do ensino superior. sobretudo nas 
áreas que demandam pouco investimento. como 
ciências humanas c sociais. foi. na d~cada de 70, 
concomitante a um crescimento apreciável da pre
sença feminina nas universidades. Com efeito. em 
1970. as mulheres representavam 429& dos alu· 
nos. passando a 49% dos efetivos em 1980 e 52% 
em 1990. 

QUACAO:Z.IO 
A mulher e a advldade acadêmica 

O magistério é,,no Brasil. uma ocupação emi
~enlemcnlc fcminin~. A distribuição dao;. profcs
soms pelos vários níveis de cnsmo, porém. não é 
ui\lformc: 99% n:1 pré-escola. JO% no rcrceiro 
$fOU. 

De modo gernl. as mulheres representam cen:a, 
de 30% do esforço do produçõo de conhc<:imen· 
tos científicos c tecnológicos no país. 
Correspondem a31% dos pesquisadores Com boi· 
Sils. respondendo por 32% dos recursos humanos 
em ciênci:1 e ensino c<td::Lstrados pelas agencias 
gestoras da pomic:1 de ciência e tecnologia. São 
autoras de 32% dos :1MÍ!;!:OS publicados em revis· 
tas nacionais c de 27% dos divulg:ldos em perió
dicos internacionais: são responsáveis por 30% 
dos livros publicados. 32% dos trnbathos apre· 

sentados em congressos e 32% das teses defendi
das no país. São mulheres 37% dos meslrandos e 
34% dos doutorandos c:om bolsaS no exterior. 

A pnnicipação das mulheres na gestão do sis· 
tema de ciência e tecnologia do pais ~. no entanto. 
menos expressiva. De fato. as mulheres represen
tam cerca de 17% dos membros dos c:omit!s as· -
sessores e consultores das instituições gestoras da 
política de ciCncia e tecnologia. Essa menor parti
cipação lica p.lnicutarmentc evidente. por exem
plo. nas ~rcas de anes.lctras.língüistica. ci!ncias 
humanas c biológicas, eminemementc femininas: 
.1pcnas 33% dos ãssessores nessa área são mulhe
res. embora representem 49% dos pesquisadores 
e 53% dos recursos humanqs cadastrados por 
aquelas instituições. 
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QUAOR02.11 
Educação fonnaJ e cor 

Como em outrns csferns da vida social. os ne- escolar, segundo os diferentes segmentos raciais. 
gros (pretos. c p:mJ~s) s5o também pcnali7.ados no indica que não apenas os negros têm menor aces
planO da cduc<lçl\o: en'frentam rnai~res dificulda- so à escola do que os brancos c amarelos. mas 
desde acesso c permanência na escola e frcqüen- enfrentam maiOres dificuldades de progressão. 
tam estabclecímc:ntos de ensino de pior qualida- decorrente de maior nfvel de reprovações. 
de. redundando em maior índice de reprovação e Dados relativos ao atraso escolar dos estudan-

. atraso escolar que o observado entre os brancos. tes (definido a partir da relação idade-série implí
. Em linhas gcmis. as pesquisas tam encontrado tra· cita à legislação que estabelece a escolarização 

· jetórias.escolaresdiversas·paraamarelos. brnncos, compulsória) indicam que os negros apreseritam. 
pretos c pardos. evidenciando desvantagêns para em todas as faixas etári.as. ur:na maior proporção 
esres últimos no acesso à escola e no ritmo de sua de pessoas com atraso escolar: aos 14 anos. 35%- ! 
progressão. caracterizad!J como ~s lento e aci- dos brancos. 73% dos pretos e 65% dos pardos .:; 
dentado. o que reflete nãO âpenas desvanrage:ns apresentó!m mais de dois_'anos de atraso escolar: ' 
originadõlS na pobreza. mas também a baixa qua- invcrsamenteo28% dos brancos e apenas 6% dos j 
~~~:so:=~a~~s~~~~~~~~-o:~-~das .. ~~:~e 8% dos pardos não apresentam atiaso es- . j . 
.. Os indiC4J4ores apres~flt!Klos no,quadro abai·. As dificuldades de progressão escolar enfren· j. 
xo evidcnciain ãs destgU:â.ldades rilclaiS observa- tadas pelos negros se acentuam nos níveis m.Us I 

. das no plano .da educoção •. Os negros fpretos. e ~u.rançados de. ensino. Assim. enquanto a probabi
pardos) apresentam pior-~ indicadores educacio- !idade de uma criança preta que entrou na escola 
nais: a ti1Xa de :l'nalfa.betisri1o t: maior entre pretos chega. r à segunda fase do em;: i no fundamcnlal é 

1
/ 

e pardos que cmre br:meos e amarelos: a pcn:c:n- 1 S pontos percentuais menor que :1 de uma crian~ 
tagcm dos: negros com nove anos ou mais de es· ça br:tnCl, a probabilída~c de um estudanle preto 

1
j 

colaridade é sigriific:::uivamente menor:~ ínfimo o que entrou no segundo grau chegar ao ensinQ su-
número de negros que :tlcançam a universidade. pcrior t: 25 pontos percentuais menor do que a de i/ 

A esJim:niva da.lõ próbabilicmdes de progressão um estudante br.mco. 

, .. , ..... ,...~ ... ~~.,.;·_, 
Pl!fC~~UCem 

~cem d• popuiiJ9ioeG~~tmeteH 25 •noc 
Mlilfabeta · 
com PfiO monos ~ II"'IS de nc:otandade 
com pekt "*'OS l:l.noi dt eSCOl~ . ,...bl ........ 

. "entrerne~• · ~ - • · · ~ ~.-· 

.mr.t n• stCundl fase do lfnsinc h:ndlmer'QI, 

. c!-» que~ n1 •scct• 
êntrw no secuncso arau. dKIO que entrou ne 

HCunda fase do tMino fundwn.m:• 
_,..no en.ri'IO suptn«, dldo ~ ent1011 
no ucuncto .,., 
~-da ,.,...,..2.4.,.. (•UU)a 
Mt'll.trao e:scotw 
com waoaseotw,:Jt ~·· de,dols anos 

""" .... Pretas 

15.1 35.2 
26.7 0.3 
1.1.4 1.7 

8!5.0 65.0 

55.0 40,0 

!57.0 315.0 

43.0 18,0 

27.7 0.1 
34.9 72.8 

I 
1 
I ··- Amwelcs" 

33.6 4,8 
12.7 47,4 

2.9 28.5. 

65.o 95.0 

44.0 87.0 

43.0 75.0 

23.0 00.0 

8.3 64.0 
59.7 0.0 
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Q\IAD/10 2.12 
lrabalho infantil e escolarização 

Um dos aspectos mais importantes 
do trabalho de crianças e adolescentes é 
sua repercussão sobre a escolarização. 
O trabalho precoce prejudica a freqüên: 
cia às atividades de ensino. fazendo com 
que o abandono da escola também seja 
precoce. 

A associação do trabalho com a es
cola requer esforços adicionais por par
te das crianças e adolescentes para ven
cer as dificuldades já inerentes ao pró
prio s1stema escolar do país, sobretudo 
para os pertencentes às camadas mais 
pobres da sociedade. 

. No caso das famílias mais pobres !até 
\4 SM), 60% das crianças entre lO c 14 
anos a):lenas estuda, 14% consegue as
sociar o estudo ao trabalho. e 12% de· 

-

dica-se exclusivamente ao trabalho. No 
caso das famflias com renda pu capita 
superior a 2 SM. a situação é bem mais 
favorável. já que 91% tem como única 
atividade o estudo, 5% trabalha ao mes
mo tempo que estuda. c lo/c. apenas tra
balha. Para os adolescentes. as diferen
ças são igualmente marcantes. 

Vale destacar ainda que essa associ
ação entre trabalho e estudo depende 
basicamente da renda. familiar: os 
pcrcentuàis observados no :-.lordcstc c no 
Sudeste são muito semelhantes quando 
consideradas as mesmas faixas de ren
dimento. ·crianças c adolescentes pobres 
tendem a trabalhar mais e estudar me
nos. independentemente da região de 
origem. 

CIIM 111 ·--o• por oltult9io do troblllho olroqüinoll 6 ooeol1 -1SSQ~ 

Crianças 110 1 14 anos} Adoloscantos (15 a 17 anos} 
CIISSIS do ronda 
familiar PIJT c.,,t• Somente Trabalham Somente Somente Tr5balham Semente 

(em salinos mfnn,os) estudam • estudam trabalham estudam e estudam trabalham 

At6 1/4 59.8 14,7 12.3 26.5 14.9 39.8 
Mais del/4 • 1/2 63.8 11.7 11.7 28.1!1 15.2 38.3 
Mais da1/2 a 1 73.2 10.3 8.0 30.7 20.3 34.8 
Maisda1a2 83.1 8.3 4.0 36.8 24.8 28.4 
Maisde2 91.5 5.1 1.2 56~ 23.8 14.5 

F-: s-e ~~~5. a DatUt ela ISGE/PNAO 19!10. 
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denota que um percentual e;.:pressivo de mor
tes não são assistid~s pelo SIStema de saúde. A 
quartil causa de morte são os neoplasmas. V;;~Je 

notar que us nt::oplasrmiS malignos represen-

QUACI'IO '2. 14 
.-\ Aids no Urasil 

A Síndrome tl:= Imunodc:!'iciêncm 
Adqutrid:a (Atdl'J foi idcmilicad:~ pela 
prm1Cir.l wx. nu Btas1l. cm I'-J72. qu:m· 
do sele p:'lt:t.cntcs foram t.hagntl~Uc:adus. 
Ocsdt: cntfLo. oncnta m11 cas.os toram 
no1ificndos. dos qu.Us 50% já cvoluirnm 
p:tr.l óbno. O processo de difus3o do 
.. ·irus envolveu. em um primezro momen
to. as ãreos metropotiwnas do centro-sul. 
pnm. cm seguida. estender-se ~s di ver· 
sas. rcg1õc:s do p:1is. Essa disscmin:tç3o
nito chega. no entantO, a Cólr.lCtcnz.iU' uma 
inlerioriz:J.ção d:l. in(ecção c, mutto me· 
nos. sua rurnlizaç;Io. Oos cerca de cinco 
mil municípios bro.sileiros. apen~ 2.027 
ilprescntam :11gum c:uo de A1ds rcg1s· 
trado no sistema oficial: os municípios 
1.."0m cinco ou m:us casos est:io rest:'ltos 
a ~J6. 

f):1 mesma forma. :~pesar do r<:~J:istro 
Uc c:1sos cm toili1s :ts untd:tdcs da fede· 
raç:l\,. :1 grnnc.Je m::tioria ainda se conc:cn
tr:t na rcg1:"io SudeSte (70% dos casos 
informados fio período 1994-95). que 
ilpresenta também taxa de incidênciil 
:tC'Jmu!:~da { 1 02/l 00.000). significativa· 
mente superior à observ:~da nõl.S,regiõcs 
Sul (41/100.000). Ccnfro-Ocstc (36/ 
I CXl.OOO). Nordeste ( 1611 00.000) c Nonc 
( 1311 00.000). 

. 'lo toe:mte às eõlr.lcteristicns sóeio
cconômiQS dos pncientcs. tem-se obscr
vmJo um:l mud:lO!f3 signiticatlva no ní· 
vcl de escolaridade. Asstm. enquanto a 
totalid:lde dos casos diagnosttc:ldos ouê 
1982 cm. de pessoas de nível un~versitá· 
rio ou com segundo grau. este pcrccnru::tl 
reduziu-se para 13% em 1994. elcvõln· 
do-se pilra tl;7% :1 pc.n:cnmgem rclmiv:~ 
:1(11> rmcicntcs analfabetos ou com apc· 
na~ o primczro gr.~;u. Esse result<tdo su· 
gere que as populações Já tr:'ltlicion;)i· 
mente milrgimllizad3S - sobre :-~s qmus 
recai a m:uori:t d:~s doenç:~s endêmic.:~s. 
as p;uologi:~s decorrentes d.:l m.i. nu(n• 
ç:io t: da õ1usCm:ia de sane:'lmento- vem 
:~.c infcclando cada vez mau, pelo HIV; 
esta tendência é particularmente gr.we. 
tendo cm vista as dificuldades que esta 
c01mada soem! cnfrent:l no acesso aos 
serviços de saúde e à inform:~ção. 

Do ponto de vista da incid!ncin se· 
gundo gênero, observam-se também 
modific:~ções import::tntes ao longo do 
tempo. A razão homem/mulher dos c:a· 
sos diagnosucados alterou·se progressi
vamente. tendo decrescido de 30:1 em 
1985 p3r.t.3:1 cm 1994 e pc:rmanectdo 
e:Hável desde então. Essa evolução está 

;:..\:>ucmda :1 ahcr.Jç;'io Jo padrão de cx
pos.l~'iit1 an VÍrtl!\ :m lnn~o <Jos ;uw..;.. s.cn
dtJ çtC\C:Cn1C t) ntimcm tlc f'C\\tm' UUC 
.:dqum:m :tllllcc;;:m :1travc~ de;: ~mmuo 
hctcro:>scxu;Jl c do U)O cumrmn1lh:tdu de 
dro.:as mtrnvcnosas. 

·oc fato. cnqu<:~nto <~ totahdadc do~ 
..:.JStlS di:tg:nOSUCadOS :lntCS de 1983 roi 
.:onstder;~da como tendo conrraido o 
HIV atra~·cs do contato sc:"Cual. essa for
ma úe trnnsmtssão h:tda se reduzido p:tra 
57% dos: casos cm 1994 Dól mesma for. 
ma. cnqu:~nto todas as nouticaçõcs rue 
1984 for<:~m de homossexuazs e 
bissexuais masculinos. a participação 
desse conting:c:r.te vem se reduzindo. ten
do correspondido a 47% e a 3S%.dos 
~:tsos diagnosticados em !990 c: em 
I 994. rcspcctiv:~memc. Por outro lado. 
:st.Jt do~ casos diagnosticados cm 1994 
tm dassilic:tdo como de tr:-~nsmrss:"io 
hc:tcros!OC:xual tcomra Sqf. em 1990}. 

0a mesm:~ formõl. o perfil de tr.tns
mtssâo scmguineo vem se alter<~.ndo. A 
transmissão atrnv~ do sangue etou com
ponentes tem declinado. apesar da não 
umversa!id:~de de coberrura d<I tri<Igem 
sanguínc:l no país. Por outro lildo. tem 
crescido o número de individuas que 
;ulquirirnm o HIV atr.zvts do compar • 
ulh<Imento de sering~ e agulhas quan
do da utiliZ<~.ção de drogas •nJetáveis; 
esse f:nor respondeu por 20% do total 
de nouticaçõcs em 1994. represent<Indo 
82% d<Is ocorrê:nciõlS de uansnussW san
guincil. 

Registre-se. por tim. o crescimento 
das ocorrências de transmissão perinatal, 
'-l:UC ;,h:nnçnram 3% do total de: p:~cien
tc~ di:tl.!nosucados em 1994 e 90% dos 
~asas ri<:d•i\mcos. O quadro descnto vem 
)Cndo enfrentado pelo Ministc!rio d<ISaú
r.Je. :~través do Progro:ma Nilcional de Do
enças Sexualmente Trnnsmissiveisl Aíds. 
que cont:1 com recursos do Banco Mun
dl:tl c coopernç5o do PNUD c tem por
objeuvo: reduzir a morbimonalidnde 
causada por essas doenças: melhor.lr a 
qualidade de vida das pessoas vivendo 
c:e~m HIV; ::tdõtar pmtic:Js seguras rela· 
ClOnadas à transmissão scltU:ll e parental 
do HIV: ampliar :1 participação do setor 
privado na luta contr:t a Aids; garantir a 
qualid.lde do sistem:J de d1<lgnóstico 
l~bor.~torial das doenças sexualmente 
transmissíveis e da infecç:lo pelo HlV; e 
t'ort::tlecer :lS instiruiçõc:s públic:ls e or
gamzações comunitári<~.s que lidam com 
essllS doenças no pais. 
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'IAIBA2.11 

l"AEIELA 2.12 
Principais causas Hlnhom.q;io 
no Brtsll: pouo .. .tendida• 
• valor- 1.994 
[pereantqom) 

· .cau.-demt~ 

Em núm•ro do pnao-. atendhtu 
Parto normal 6.3 
Parto normel com at.ndi-

mento em ~• de pertO 6.0 
ces.nona com atendimento 
em sala de parto 3.4 

Tr&tMtento omopsiqulllttta , 3.4 
lnsuficiilncia ~ 3,3 

. Em valor doa aundlniMtM 
Tratamento em psicll'illtna 6,4 
lnsuftciõncia catd(aca . 4,9 
Parto normal com lltltndi-

mento em sala de pWtO • 3.5 
Cesariana com ~nto 
om sÀia de J*10 3.3 

Parto I"'IfJNNI' • 3.3 

Ta. • rnortaff_. c•m Mcuncto p8fHIH crupoa • ..... _a.-. 
(por 100.000 habit.Mtlla) 

- como-. c~pj:tutO.uct.....,h 
lnt..uoloftal41e ~ 8101~ Noite Nordeste Sudeste Sul Oeste 

Do.~ k'lfecdoaua paraSita riU 26 30 26 27 20 33 

Nooo<umu 58 23 . 2Õ 78 •• •• 
CloençuonciOCintJtric:-· .. 9 15 36 20 15 

IJ'UIL lrnunltlftal 

Doenças dO a~:~arelhO circulatório 152 61 80 .208 189 11! 

Doenças do ~ralhO teSOitalórfO .3 '" 21 õ2 51 33 

oO~doçarelhodigostivc 22. 11 14 30 .. , . 
AfecçOh dOperiodo peM&tal 25 24 21 30 22 23 

cauus axtemu .. 50 •5 97 70 79 

caUUJ rna1 deftnldla •• 101 •à:! 61 61 .. 
Outra(1) 27 14 ,. 35 •• 23 

FcwNe: M«ttd 1H5. o JMtUr tM1 MS l§XIS.. 
Clllni:U ~ óo ~ e 6f&b ~: dO soaltml nervoao e 011ioã ~ Mftlw:IM: do IIMI'IIno 
~:~Dele I teado~., ~: doenl;a•OO IIIW~ 0'-leom<.ost:ul., I IKIOCI CCII'IfU"tmr.lrallalOI'• 

nos~~- l'il'fldiZ. Pl'ftOe ~. ~W"~C~mal•n e-on(o!ft<IU 
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Perfil nutricional da população brasileira 

A antropomerria é um instrumento muito uti· 
lizóldo na avali:açiio nutncio~ de uma comuni· 
tlade. Embora os índices antropométricos não 
~jam espeeílicos. na medida c:m que seus valo
res refletem também estado de Só!tidc e f.Jtores 
genétiCOS, o peso' para a altura e a altura para :t 

1cJadc são indtcadores contiávc:ts do crcsctmenlo 
em crianças, permnindo avaliar o eietto do ba· 
lanço al.iment;u na nt.'\J:sa corpnral e mdtcandu se 
a ingcsü\o energética da criança fot !:Uiiclente p::.r.l 
a manuienç;,;o de !:Uâs funções vitais e :lltvidades 
fí\ICU. 

As raz6es peso para altura e atusra p:;aa iá:àde 
irtdic:am que cerca de 83% das crianças bras1lei· 
ras n:'io apresenta di:fieit de cresctmento. A bai:c.a 
estatura é a n1:mifest3Ç5o de délkit r.k ~n::sclmes:\1o 

·que mais afeta 35 çrianças bra<tletras. com m::nor 
prevalência Cmn: dois c quatro anos de tdade. Em
bora ri3o SeJ:a necessariamente um 1ndício de dcs· 
nutnçio ou de nms condiçOcs de saUdc recom::n
tc:s. uma vel que r:ztores hereditários t:tmbi:m po
dem ser responsáveis por essa condiÇ;1o. a htnxa 
est:Uutõl de c:nançasem p:zises em dc:scnvolvimen· 
to tem sido intei'J)retada como rcnexo da pobre· 
za. já que -cnanças de estr.l.tos sócio-económicos 
mais altos alcançam o mesmo desempenho no 
crescimento observado cm países desenvolvidos. 

A proporção de cri,ças com baixo peso e ai· 
tura nonnal é menOr. sendo mais freqüente no 
grupo com menos de dois anos de idade. e cain· 
do7 nas faixas subseqüentes. para níveis 
epidcmiologicamcnte irrelevantes. Essa matar 
prer.~ICncia pode decorrer do percentual relativa· 
memc e!~~ de Q'ianças com baixo peso ao nas· 
cer (I 0%- das crianças nascidas entre 1986 e 1989 
,apresentaram peso inferior a 2.SOOg).quc reflete. 
em geral. precárias condições maternas de salldc 
e de nutriçlo durante a gestaçlo. 

A preSença sinruJtinca dos·dois úpos de df!fi. 
cit pode resultar de desnutriçlo pvc. caso o com-
prometimento di est3tura tiver decorrido de 
ingestão ou de aproveitamento alimentar defici· 
entes. indicando uma superposiçilo crõnicade ca-
r!neias. Nesse c:uo. no entamo. a evid!nc:ia esta• 
tlstica ~ retativa'mente favor.tvel. jf que a 
preval!ncia de deflcits de peso e estanm1 simul· 
tô1ncos n5o c:hegaa 1~ das crianças até oito anos. 
envolvendo eerca de 9l mil crianças cm todo o 
país. Tendo em vista que as seqüclu da desnutri· 
ção s.to mais graves nu faixas eütias mais bai· 

,AIIIIIilfiea::b p ibkc••....,_-~ 

xas. a situação mais preocupante refere-se às qua· 
se 33 mil cnanç!ls menores de dor5 anos com peso 
e altura inferiores ao esperaao. 

No Nordeste. a proporção de crianças com dé
ficit de peso e/ou a)[ura aumenta com a idade. seJa 

'M ;\rea urbana <24% paro~ menores de dois anos c 
21% paro cn:mça." entre: dozs c quatro anos). SCJ3 
na área rur.~l !299t- e 36% ). Sa reg tão Sudeste. z 
prevalências c:nrre,.pondcnte~. ~uno;tanclalmenre 
menorc!.. tendem ;1 d~rnrnurr c:hrr: ;,uJ~c ~imUJ nil.\ 
áreas urbana!'. ri()% c 1J~ 1 cmno na" nmus C I J~ 
e 49.:) úbo;erv:a.-~ tarnném oue a prevaJCncn. de 
álgum upo c.e oéflc::t m c::e~::-.cZ".tO : =ax:r ~ 
áreas urbanu de eada regiio. OiferençaJ reiJo
n!l.is. entretanto. super.tm as rmputávcts l condi· 
~·5o rurJI e urtlana. po1s a preo,·:tlar~ ... "t:l de: dêtictts 
no cresc1mento entre cnanças do Sordestc: urba· 
no ~ qu:lSC duas ~ezes maror do que o obse,.-aoo 
entre crianças da área rural da re~ão Sul. 

Para analisar o efeito do ní\·el de renaa sobre o 
padr3o nutricional~ conuastou·se 3 razão altura/ 
1dade dos .. pobres'• {famíiiãS abau:o do plime1ro 
quartil da distribuiçilo da renda familiar) e dos 
.. ricos" (famílias com rend1mentos superiores ao 
valor do terceiro quan1i}.cm Slo Paulo e no Nor· 
deste. Verifica-se que a baixa estatura aparece ai· 
tamcntc con-elacionada com a renda famHiar. A 
percentagem de crianças de um a cinco anos de 
familias rn:as de sao Paulo e do .~otdeste urbano 
com baixo:: est:atura. para a idade é próxima a zero 
{no Nordeste rural ela é um pouco mais elevada. 
mas signific:ativamenre menor do que a aSSOCtada 
às crianças pobres). 

Consistentemente com evidanc1as empínc:u 
intemaclonais. as crianças ele nível sócio-eeonó· 
mico elevado aprescmam perfil de crescimento 
similar ao ele crianças sadias de países. desenvot
vidos. 

I'......UI•"' Herlii,..Mmett-0.•""--.,... 
ca.IIWflcftft'-'Mw-1.11, .,~ 

............... 
Nantnte rurll 
Slo Palio uroano 
Sia PIIUio rurll 

- -20 
25 
2 
7 

1 

• o 
o 

Baimpeso B.OC.IIItur• · Peso • .rt\lrll --,_ 
~*'··~ 

meno.0.2-s 2.5 
0.2••- 1.2 
~ã5e7enos 1.3 
deii•Stenos o.a 

$*Se idade 

13.S 
15,:2 
1•.2 
13.7 

0.5 
0.3 
0.1 
0.3 

!3.3 
82.3 .... 
85.2 
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to-BELA 2.13 
Utlltuçio doa 11rYiço1 de aaUde -use 
Renda familiar 

8rosil Norte Nordeste Sudeste Sul Centre>Oeste 

Taxu de utUiuqio doa aervi9Qa de aaúda por 1000 peuoae {1) 
Som ronda 131 91 114 155 121 137 
Att 1/4 SM 83 97 78 96 74 96 
1/4 a 1/2 SM 93 95 82 110 89 92 
1/2 o 1 SM 106 94 95 118 98 101 
1 a 2 SM 116 95 108 122 106 121 
+ do 2 SM 138 108 126 141 134 150 

..__com elo total do atondlmo-- aio""'" polo domandamo (2) 
Semronda 16 24 10 15 20 36 
Att 1/4 SM 10 10 10 8 · 22 9 
1/4o1/2SM 15. 12 13 14 21 20 
1/211SM 21 19 18 21> 24 28 
1a2SM 34 30 28 34 39 34 
+do 2SM 60 59 57 61 61 57 
Total 34 · 22 22 37 39 37 

Iom•: ~ 1995. e DMtll' de IBGE/PNo\0 191M. . . 
[1) PI'OJIOft:M das pessoea ~ utll'''''"' MtW~ÇGS de uud• no u.me1.tre' .,..,~em meçio ao tot• o.s coa soes ••runcto .. ear.cteriaueat esi)Kthe:IOIII. t:z• Re,.,. .. eo lotll de Desao•• ave ubklar.m Slt'W'ÇOS de seúde DUbh
Cos fN pnv.cloa. 

TABEI.A2.14 _ ... ..,..... ... __ 11 .. 

Norto 
Nordolto 
SUl 
Sudolltll 
Conttoc.ata 
Brooa 

Est.tteteamentOs hOSPit.rares 

~icos ~-· totol 

310 
1.199 
1.094 
2.01!1 
!119 

5.238 

552 
2.164 
1.254 
2.482 

752 
7.204 

Leitos oor 1000 habitllntes 

1980 1989 

2.8 
2.!1 
5.3 
5.1 
4,8 
4,3 

2.1 
2.9 
4,3 
5.2 
4.2 
3.7 

Estabelecimentos atnbulltOfiars 

QÚbliccs privldoo totll 

1.873 155 2.028 
6.701 1.584 8.285 
6.9!10 3.291 10.251 
4.093 1.632 5.725 
1.140 225 1.3!15 

20.817 6.887 27.704 

1000 hobit. 1101' emt>ulat6rio · 

1980 1 ... ~ 

14,1 
9.1 
8.3 
9,9 

11.8 
9,!1 

4,6 
5.0 
3,8 
5.9 
6.5 
5.1 
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GRÃAC0%.6 
G..toa Mm Mfalle"'" ,.roentacem do PIB 
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1910 1911 1M2 1983 1984 1985 1988 1981' 1981 1989 1990 1991-J.~ 

Saúde como um direito 

O progr.1mo de sadde do Fundo das 
Nõ1Çõcs Unidas para a Jnfânc:ia (Unic:.:t) 
foi pl:mcjõldo para alci11lç:ar c sustentar 
as metas de saúde c de nutriç;io cst:•he· 
lccid:tS na Reuni~ de Cúpula parn o ano 
2000. 

Tem por objctivo contribuir põlr:t o 
aumento da coberturn c da qualidade: dos 
serviços de saúde e enfatiza a mohiliZ3· 
ção e prest;s.ç!o de assist!ncia a mstitui
çôes de saúde govemilmCntals e nõlo
govemamentais. apoiando a promoção. 
planejamento, implementação. acampa.· 
nhamento e avaliação dos planos de ac;ão 
nacional. estaduais e municipais. 

A Constituiçlo de 1988 estabe Ieee 
que a assist~ncia l s:~úde ~ um direito 
universal e um dever do Estado nos ni· 
veis federal. estadual e municipõll. Toda 
a :u:ividadc do Unicef está. portanro. des· 
tinada • promover a demanda da popu· 

lação por serviços de saúde. encorajan· 
do c apoiõlndo ao; comunidades a p31tici· 
p;m:m n3 definição de políticas de saú· 
cJÇ cm suas regiões. Reconhecendo que 
a Jnunicip:tlizõlção do sistema de Sõlúde é 
díticõl para garnn1ir a lodos igual acesso 
a4s serviços de snúde. o Uniccftcm con· 
tribufdo t:unbém para esse processo atra· 
vés de cinco açOes básicas: desenvolvi· 
menta da QpãlCidade gcrencial d01s Se· 
cretarias ?viunicipais de S:u.íde: apoio aos 
Conselhos Municipais de S:túde: apoio 
nos programas municipaii de saúde nos 
municípios mais pobres (incluindo o 
Program:t de Agentes Comunitários de 
S;aúde. o Progrnm01 de Interiorização e o 
Programn de ~:~úde da Família): produ· 
çao de material sohrc as metas de saúde 
da Cúpula Mundial. orientada para uso 
nos municípios; e troca de experiências 
municipais bem·sucedid:ls. 
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l'A8EI.A2.15 
EmPNCM rridloeta no BFUfl 

N6m1re ("'") ..... 
~OI'dote ··~ c,_ 
Bras.l 

3.3 
23.7 
85 .... 
23.4 
7.< 

t41U 

8.2 
55.3 

177.2 
49.0 
18.3 

308.0 

Habltafti:"PGr''"DNCOm~ 
Nort• 1.76<1 1.278 
Notdute . 1.32$ . 783 
su~u. eoe 360 
Sul 813 458 
CentrooOnW 979 530 
Brasil 814 48S 

Fomr,M.ooct 1995. I ~U<-16GE/AMS 
t9110. 1ii2. 

1!180 1981 1982 1983 198<1 1985 1988 1987 1988 19Sg, U90 1991 1992 

l=r: ·~·· · .... :~ ! ' . . -.,:.., -·-..: 
... 1.000 . ---""' . ' 

!l soo it------- -
1180 19151 1982 1983 1984' 1985 19§ 1987 1938 ''19ft"'19Z 11111 

=ARe'02.1 
,.,.... .. NMtt. ~ ... C•JtM•- M6. 

2 ' / 

·~------------------~~-------1.., 1951 1982 1983 198• 1985 1935 1987 19M 1939 tMO 1HL 19là! 
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O acesso das ~soas pobres aos progr-d.mas sociais 

Atendimento dL'; gestantes e nu tr-izes. A percentagem de ges
tantes atendid:-zs por programas de a:cnç;'io pré·n~mll é m;n~ devad:t 
no c:~.so das n5o-pobre:s: da mesma iorm<l, é mms expresstva no Sul 
e Sudeste do que nas reg16es mats pobres ao p:~is. Há. entrct.:mm. 
m.1.10r progrcsstvtd.sde nos programas de ah~e::cos. tanto em ter
mos do nível de rend:1. como do pomo de vist\1 reg::on::r.l. Asstrn, os 
programas nutnctonais e alimentares s5o m:us focalizados cm ní· 
\'Cts.c reg:iõcs m:us pobres. enqu:uno os progr:ur.as de :Henção pré
n:~ml- que supõem melhores condtçõcsdc informaçfio. de educa· 
ç5o c de ofcrm de servtços de saú(Jc- cobrem menos as pessoas c 
reg1ões mous pobres. 

É interessante observar a semclh:mç::~. entre os perCeiiiu:li~ cJe 
participação em programas de atenção pré·n:ltal (30%) e progr.l· 
mas de a!tmcnmção {20%). entre as gestantes rndigemc:s das re~
õc:s mais pobres. Tal l>emethan.ça. mutto mais accntu:lda do que paro 
llS outros estratos e regiões. sugere fone assocração entre ações de 
~aú•Jc .~ de :'lliment:~ç:io; mu:rto provavelmente :1: procum do progra
m.t prt-mnal entre alO gestantes m:us pobres d:!S regrões mau; pobres 
Jo p:tis se cJ:i pelo atr.:mvo da alimc:ntoção. 

Programas nutricionais e de suplementação alimentar di ri· 
gidos ao grupo etário de zero a sete anos.. Apen.as uma pequena 
porce!a d:1s cnançalt nes$:1 faixa etári3 efetivamente recebe alimen· 
tos. Aqui também os desvios de alvo podem ser \'Criticados: os 
prog~ma.s chegam menos aos indigentes (13%) do que aos pobres 
não-indigentes (20'1.,). Entretanto. há pelo menos um dado positi· 
vo: d:1s crinnças que receberam ati~entos. mais da terça parte tam
h~m recebeu atgum atendimemo de saúde: 43% das indigentes. 36% 
das pobres não-indigentes. 33% das não-pobres e 37% do total. 
Pnrece ter tido algum sucesso a opção por programas alimentares 
:1ssociados a açOes de saúde. ... 

Cnches ou eJ>-colas maternais. Na d~nda de 80 • .:1 matricula 
pré-escolar cresceu a t.ax:1s altns. Contudo, cm 1989 apenas 17% 
das cri:mças de zero a seis. anos fr~uenta..,am creches ou escolas 
maternais: o pen:emu:ll de cobenur:t entre as cn:~nças pobres e m· 
di gentes C: ainda mais baixo. Tal cobenurn. entre os domtcilios po
bres. relere-se principalmente n cnanças de quatro a sets anos. já 
4ue. p;;~~ :1s menores. as tax;~.s de freqUência h creches é insigniti
cõlnte: 3:% pat3 :~s criançõlS de zero a trCs anos e ;9::- d<tquelns entre 
trCs e quatro nnos. Vale a pena registrnr as altas t:u:~s de frcquêneta 

............ llrniiMcwocr-- ....... -~.~ 

Pereenucom !Mi: 

Gosuntu DSISW•s DQr' ~ratn• ~.ui 
GostantH IIUIStn:l .. DQt'PfOCiatn• dt tUDiemont.;icJ alimentar 
Nutrl;res DlfltidU oor procrama 00 suolomonta;io .rrmof\t., 

em creches g:rntuuas emre os pobres (76%). onde quase todas u 
..: n:~nças recebem mcrentl<l. 

Ensino bâsico. Em 1989. o arnda insufictcnce acesso ao pnmet· 
ro grau e5colnrc83~ para a fatxa etária de 7 a 14 anos) mostrava-se 
mms baho entre mdtg:entes e pobres (71% e 83%. respectivamc:n· 
tc:J do que entre os não-pobres (90%). e no Sordeste. reg~ão mats 
pobre (77%}. se compamda com a menos pobre (8i%). No tocante 
à merendn escolar. maJS da metade dos alunos indi2entes c 52%) e 
pobres n:1o-indig:entes 166%) que frequentavam a eScola recetnam 
merenda: e essas proporções são bem menores nas regiões mau 
pobres (4JCif. c 54%. respecuvnmente) do que na i'egião Sul-Sudes
te {16% nos dois grupos). V3le destaCar. no entanto. que. apesar 
dessas di(erenças regionais. grandes contingentes de crianças po.. 
brcs de 7 a 14 anos tem tido acesso à merenda, o maior e mais 
universal programa de distribuição gratuita de alimentos do pais: 

Aposentadorias e pensões. A5 percentagens de aposentados e 
pensionistas na população com mais de sessenta anos nos níveis de 
indigênc1a e de pobreza não-indigente são, respectivamente. de 65% 
e 70%. num total de4.1 milhões de pessoas. Ainda assim. é signiti· 
cativo o nümeio de idosos que não recebem nenhum auxilio 
previdenciário: cerca de 3 t% do total. Entre os pobres. 20% estão 
nesta situação. com grande probabilidade. ponanto. de não dispo. 
rem de nenhum rendimento. 

Ê inegável que alguns programas sociais cêm tido suçesso em 
:úetar grupos ])Obres. principalmente os programas mais universous. 
como a educação básica. a merenda escolar ou. no ouuo extremo 
etário. as nposentadorias e pensões. Entretanto. os dados apresenta· 
dos indicam a baixa efetividade do gasto social brasileiro com gru- 1 

pos pobres: o acesso aos programas t menor. proporcionalmente. 
par3 os mais pobres enue os pobres (os indigentes. os pobres estru
turais. os pobres das regiões pobres, particularmente os das áreas 
rurais). É incg;ivcl também que 3 última décõlda e meia registr.1 es
forços de melhoria da eficácia e da efetividadc do gasto e dos pro. 
gramas sociais dirigidos " pobreza. O n:eonhecimento desses es
forços - e o entendimi::nto de que a situaçjo dos grupos pobres t 
teria sido muno mais grave caso tivessem sido mais ausentes e ine· 
ficazes os programas SOCiaiS brasileiros dos úttimos IS anos- n3o 1 

invalida. entretanto, as avaliações negativas que têm sido feitaS em 
relação à política de combate à pobreza no BrasiL 

Pobi'Hnio-
Totol lndifotrtU lndrJ:OnteS ·-52.9 .... ou 75.5 

'·' 15.1 12.5 ••• 
11.2 1G.3 13.7 ••• Criarw;:u o. O a 7 .,.,_ .Uistlda pgr CfCIII..,.. da cllstnl:li.irçio Jr•tutt• da .. imemo. 12.3 12.7 20.3 7.4 

Cri~~nea .nttt: O • 7 .nos ffOQÜont•l'ldo ~ex~ osc:ol• m11tem• -
Criançu entro O 11 7 .anos frec;Uentii!'ICICI a.cN ex~ ncolo mateme.t QUO Utm neoi•Jrltvft• 
Crianç•s ontre O o 4 anos l~nt•ndo oseol• ~ ou ereeho Jro1Wit8 quo r~ meteondlt 
Cri•l'l;•s ontre 7 o 14 -o• laQúontlll'ldO ncot• 
Cri•nças onuo 7 o 14 enos tr.olionul'ldo O$Col• ~ 
Ctilllt'IÇ•s ontro 7 o 14 .nos ~lltltv.óo OSCOI• pUblic:• Quo r~tet~oem merendo ''.tultll 
P~sSQ•s óo 60 onos ou m•s CNO r~ port&io o/ou IIC)OHntlóOno 

Fottt•: loon 1:)94, I I!Wbt 0. d.oos 1M IBGf~ 1MÍI. 

17.3 
54.5 
44.5 
83.0 
71.1 
59.7 
65.1 

--11.7--
--75.8--
--sr.a--
71.5 82.8 .... 75.7 
52.2 .... 
70,2 69.1 

f'loll.' O o:ontW~to IIII ~e*_,_. \AIIIU<Iollltt.l tll:lelll nio toftn~-. ~te Melo EIJtMII\ICO 1 na Cao1tl.llo :r do 111'....,._ AIIMbtlo. 

24.3 
41.7 
21.8 
89.3 
69,1 
59.8 .... 
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Mudanças recentes no padriio de urbanização 

A reorgantução do espaço brnsilei- cimento populaçion:~;l é comum a todas 
ro durnnte o meio século que irnecede a :IS regiões meuopolitanas. apresentando 
década de 80 foi mareada por uma con- valores mais bai:ws no Rio de Janeiro 
cenuação progress1v:1.e acencuactada po-- { 1.0%) e em São Pauto e Recife (1,9%, 
pulação em Cidades c:~; da vez maiores. cm ambos os C<lSOS) . 
Assim. emre t 940 c 1980. a parcela da Esse resultado indica que o processo 
populaç1io residente na área rural e cm da conccmração progressivn da popula-
locaiidadcs com menos de vinte mil h:~- çiio cm õll~mas poucas loc:!lid:~des está 
bitantcs declinou de &5% para 46%: por ~ncio supcrndo. De fato. embora :l.'i nove 
outro lado. cresceu o peso das cidades: n:giõcs metropoHta.nõlS tenham sido im
dc 7% p:uõl 22% da popul.a.ç~o do p~ís, portantes na redistribuiç.:lo espac:ial da 
no c:1so das cidades entre vinte mil.e populaç3c-brasileiraaolongodadécnda 
quinhentos mH habitantes. c de S% para de SO. com um crescimento de 8.3 mi-
32%. no das cid;ldes com mais d~ qui- lhõcs de habitantes. 3 p:trticipaçl\o dcs
nhcntos mil habitantes. sas regtões na populaç.:lo do país perma. 

Durante a década de 80, no entanto. nc.ceu estável (28.9% e 29.0%, em 1980 
assiste-se a uma alteração profunda no e !991, respectivamente). Ficou iguaJ
padroo de urbanizaç.:lo do país. envol· mente estável o peso d<ls regiões metro
vendo uma redução s-i~ni ficativ::~ da tua poli tanas na JK>pulução dos nove esta
de: crescimento da populaçio urbana e a t.lai com:spondcntc:c {39.3% e 39,4%}. 
dcsacelcr.~Çào do processo de conccn- A desaceleração óa ntmu de concc:n
lr.lÇão d:l populae?o nas grandes cidades. tr~ào metropolitana reflete a ocorrên- · 

As cidades de mais de vinte milha· cia de processo simultâneo de dcscciR
. bitantes cresceram 2.6% ao ano na dé· ccntração industrial e de interiori7.aç.;lo 

cada de SO. contra uma taxa de 4.9% na da atividadc produtiva~ o imp;~ao da cri
d'&:ada aJ'llerior. Por outro lado, o cres- se cconõmic:. da década de 80 sobre o 
cimento da população residente nas ire- movimento migratório. inclusive o 
as turais e em pequenas loeaüdadcs foi Cxodo rural; a queda da fecundidade; e 
ligeiramente superior ao da década de a adoção de padroes de eompon.amenco 
80 {0,6% contra 0,4% ao ano). Esse re- associados à contrametropo!ização. 
sultado'etlcobre. no entanto, um declínio Vale notar ainda que também o c:res
da população rural (-0,6CAi ao ano), mais cimento populacional das capitais que 
do que compensado pelo acsc:imento são núcleos de regiões mcuopoütanas se 
das pequenas Jocalidade.s urbanas (sedes reduziu de forma expressiva entre. as 
de murticípiosedisuitosc:ommenosde .• d~as de 70 e 80 (3.1% e 1,4%. rc:s
vinte mil habitantes). euja população se pectivamente). Essa reduçkl foi patticu
expandiu .:a uma taxa :.nua! de 2.79&~ larmentenotávclnosmunicípiosdeS~o 
equivalente l registrada pelas cidades ele Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 
maior porte. · As tuas de crescimento observadas nes-

As mudanças observadas na déc:!.da sas capitais silo. de resto. sistematica
de 80 sao paniculannente sigrtific:ttiV<lS mcnle inferiores U das respectivas regi· 
no tocante às nove regiões metropolita- ões metropolilanilS. indicando uma p.:ar
nas. que cresceram a uma taXa anual de ticipação crescente da pcrireria da c::api-
2,.0%. bastante inferior à verificada na tal n3 popui:!Çlo da regiaD mctropolica
dó:adade70(3.8%)ounoperlodo 1940- na (para o conjunto das regiões. essa 
·10 (4,S,.). Conrorme evidenciado na participação aumentou de 34.7% em 
tabela abaixo, o dec:línio da taxa de cres- 1980 para 38,7% em 1991). 

...................... b ..... bi--~ 

. Poclul~.· 
!miiMti!L) ·- 1.333 

Fór'tWora 2.307 
RIICifll 2.875 ...,_ 2.497 
S. lo Horizonte 3.430 
mo ele J..,.iro 9.81$ ........ 15.U5 
Cut'Ítithl 1.873 
Por,tQ~ 3.027 
TotO 421500 

~ t~ 11170,1')1Qo :1.1111. 

FI 

l97Q.80 

••• 
4.3 
2.T 

••• ••• 
2.4 

••• ••• ••• 3,6 

1980-91 

2.T 
3.$ 
1.9 
3,2 

~· 1.0 
1.9 
2.4 . .. 
2.0 
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Consumo/disi)Dnibilict.s. (%) 

.88 

Fotttr. Moa.e1~. • P8t'tllde Qwu. 1991. 

28 

Sras11 

177.8 
0,65 

22 
10 
59 

30 32 

NO<te '"""""' -Sudeste 

121.8"' 5.9 10,5 
0.01 4,20 4.67 

Comi)OSiçio do consumo(%) 

58 
25 
17 

17 
13 
70 

29 
30 
41 

Sul 

11.6 
3.04 

12 
7 

lu 

Centro-
Oeste 

27.8 
0.17 

35 
12 
53 
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TABBA L2 
carp~,.....,..hldde ... -UII .... _ -

Cofttro. -· - -· s..-.. s .. OUto 

c.rt• pot•ncl .. -. 15 2 11 22 15 • E-- '12 8 11 17 8 5 
Es&otorurll • 8 8 3 4 1 ......... 36 27 33 32 40 50 ,._,, 32 55 36 25 33 40 

· C.W:• rerrenescente 
lndCootllo 28 21 27 23 •• 32 
Eqoto Ul'bMO 72 79 73 77 54 ea 

Er!>silo e perda de Certllldade 

Para cada quilo de soja produ7Jdo no produtos agrícolas ao ano e responde por 
estado de Slo Paulo. perdem-se dez qui· 25% do total de exportações de produ
los de solo fErtil; para um quilo de algo- . tos primários. do pais. Tal. desempenho 
d!o. 12quilos a menos de solo. Ao todo. ~· podcrásersignificativamenteafetado.se 
sio duzentoS milhões de toneladas ao não se conseguir refrear esse processo 
ano que es=am pelos rios c acabam no de queda de fertilidade. valendo-se de 
oceano Atlântico. Junto com elas. con- . novas técnicas capazes de reter os ciclos 
somcm.-se um milhão de toneladas de finais de beneficiamento dos produtos 
fertilizantes e 485 mil toneladas de agrfcolilS. A área agricuhável do estado 
calcário. ... _ já 6 quase integratmcnre explorada Dos 

A erosao é causada pelo mau uso c 18 milhões de hectares utilizados para 
pelo manejo incorre tO do solo. comuns esse fim. cerca de 80% está sofrendo um 
no pais. São Paulo não é ex.ceção. em. intenso processo de erosão. Estimativas 
bora tenha a agric:ulrora relativamente indicam que quauo milhões de hectares 
mais divmificada. modema e dinámi· outrora fén:eis estão em avançado está· 
ca. Produz 2.2 milhões de tonclodas de gio de desertificação; 

TAIOA.U ,... ........ 
""""' """""' Brasil ..... _, ........ Sul 

Át .. UIDfiiCiticiio_. a: 16cic• liiO ,_ 2.50g 315 271 460 369 - 097 69 ""' 389 131 _ .. 
2.132 1.137 ... 64 53 - 2.37C 2.097 211 

'"" &.512 3.518 l.SS6 913 552 

.lreu COI' vso da rt10 ~~·-.:~irias ·-.._, ... 45 197 145 160 - 1.792 200 351 425 214 -·- ... 297 1 .. 106 70 
ProdWAI nlo utillada U5 •• 130 " >O 

'"" 3.555 000 
.,. 

69~ . .~se 

Diferenças entrtl.,._ QOf acticlio ll'oecolói!Ca.., uso eâtiYO - 1.fli3S - ·795 
~.P'~·· 2.!501 

'"" ..... 
~ llkiM 10115e. ••w 111 r--.utt1ei8GE 1M5 . 
............ _proóuWMfliolltlkl~-

221 
·140 ,_ ... 

1.748 

... ... 199 
56 .,. ·83 

636 ... ·32 
637 190 .. 

Ooo!O 

1.0~ 

713 .. 
1.S72 

81 
592 
217 
40 
9~1 

973 
-592 
307 
777 

..... ~. _......,., ..,._ .,.,._ ..... ~~~-~ --· ·-'-·. ~-. -
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.............. •- -..-MfYif•M--M!ttle"'-'ae.llte - ~de Est:otM>entO unlttno 

....... fre\1• pol' r.cte ...... R.-prll FOIM M1:JbCt1 , ... ·- .... . ... . ... .... . ... 1990 ...... 53 71 23 10 .. 33 33 •• 
1·2SM ., 71 27 .. , . .. "' 57 
2·5SM 10 01 .. •• .. 57 57 70 ..... •• •• 03 20 10 '" 112 ag 

'"" 10 00 50 •• •• •• 153 71!1 

~ lrlkltWo1tvkls-W•1~1111.1tt0. 

""""" "'" '1 .......... tM .. :tw ..... ......... ~-t.IIO· 
USSmilh&n ,_ 

R..-...... eoo ..... .. ......, '"" .. _ ...... -· cw..a CINirto' C.nWto u - .. >05 ... , .. 713 """ -- ... 1-702 1504 1.570 4.7M 3,021 - 212 1,020 ·= ,... ... ,. u.oo ... 112 ... - .,.. US7 1.'289 - ... ""' 900 ... :1:.575 1,230 - 1.000 <.1>7 = .,.,. . .,. .. 1.1-531 
Drld: custD tiWI!I • . .. ... ..... 113$ 2.023 1,522 

IMic ,._...:LNS• ~DtO. 
HHu: t:en611toi-~.-... ........ 10CI&-~- ........ 
~-- wr.....-....,..,. .......... SO!Io ......... ......... • , __ .._..,....S2'1l. _____ __..........,....u. .. ---. ... .:.w .. $0-. 

Alternativa para o saneamento 

Um excmp1o de alternativa de sanea
mento básico. adequacb do ponto de vis
ta ambieraal e do econ6mico. é o mode· 
lo condominial. Foi criado na região 
Nordeste e eSiá sendo difundido em di· 
.. ...,. estados. 

O sistema visa adaptar a coleta e ua.. 
tamento de esgotos e a distribuição de 
~sua tratae& às oondiçOcs especificas de 
cada lugar. de modo a obter o melhor 
rendimento ticnico e econ6mico. Tem 
a vantagem de promover a participaçio 
dos moradores nas decisõe$ e nos cus. 
tos. ampliando o exercício da cidadania. 
Os próprios usuoúios, insuurdos. cuida
rao de manter a rede e evitar lançamen
tos de objetos e detritos. pais serão os 
maiores interessados em não ter entuoi
mentos e outros problemas decorrentes 
do mal uso. 

Suponha-se uma úea de periferia de 
ocupaçlo recente, com poucas edifi
caçOes. A empresa. responsável pela 
ampliação da rede coletora implanta as 
grandes manilhas convencionais até .o 
quarteirãO escolhido. Em seguida. seus 
t~nicos cspecializ.ad.m: organizam a co-
munidade numa ~e de condomínio 
informal e discutem com ela o melhor 
trajcio para a instalação da rede. O mo-
delo busca sr.mpre que possível a 
dCICent:raliuçlo. Onde quer que haja 
disponibilidade de áreas. utiliza. para o 
tratamento. lagoas de estabilização as
sociadas 1 criaçio de úeas verdes. Em 

mtdia, a redução de custos tem chegado 
a 709& dos incorridos no sistema con
vencional. 

Implantado.,inicialmente na cidade de 
Natal. o modelo expandiu-se pelo inte
rior do próprio estado do Rio Grande do 
Norte e, depois. para outtas unidades da 
federação, começando por Pernambuco. 
No inicio da d~da de 90. foi adotado 
em Brasfiia. onde 2S mil resid!ncias j:i 
estio ligadas à rede ooleiDra do sistema 
condominial; outras 2S mil estão pre,s. 
tesa ser interligadas. 

Na cidade do Rio·dc Janeiro. o sis
tema condominial est:i sendo implanta· 
do em 47 comunidades residentes cm 
morros. entre elas as favelas da Rocinha. 
Mangueira e Borel. c deve beneficiar 
quinhentaS mil pessoas. Nes.sa casos. a 
rede condominial deságua em algum 
ponto da rede convencional. Em Bel~m 
do Pará: o modelo está sendo implanta· 
do para::a.tcndcr a 110 mil pessoas. Em 
Salvadc* deyert servir a 150 mil. 

Pernambuco~ o estado em que o sis
tema mais avançou. Em Petrolina. no 
interior do estado. 709& dos esgotos 
coletados já do tratados descentra
lizadamcnte. Em Recife evoluiu com a 
cria~o da figura do s!ndicQ de quadra e 
do conselho de síndicos. Essa orienta .. 
ç5o também foi adolada no Rio de Ja
neiro. Traua.se do cmbrilo de um siste
ma em que a comunidade possa influir 
no conjunto do ordenamento da cidade. 

Julho de 1996 
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D lndice de Desenvolvimento Humano 

SRASI!. 

NORDEsTE ~~ ' 

M-
Piu 
Coc6 
Rio GrMdo do~ . ..----..... 

~OC!ftlbinedli de 
E:ape,.nqa Tua da m.trlau!--

da vida alf•INtlzat;:io tm m• PIB 
aonucar -

1991 

68,3 

68.4 

65,9 
67,0 
69.5 
75,8 
68,0 
73.0 

...... 
62.7 
65.1 .... 
54,6 
53,7 
56.6 
55,7 
63.0 
64,8 

.... 
68.3 
71.4 
58,8 
68,9 

1991 

79,9 

75.4 

79.7 
65.2 
76.2 
79,4 
75.6 
80.8 
63.6 

62.4 

58.0 
58.3 
62.6 
63.7 
58.3 
65.7 
54.7 
64.0 
64,7 

87.7 

81.8 
82,0 
90.3 
89,8 

1991 1991 

63 3 .... 
59 3.553 
62 5.1.07 
60 3.599 
61 3.518 
72 4.191 
74 1.514 

65 1.~95', 

65 1.339. 

53 2.203 
·71 3.149 
58 1.915. 
60 2.959 .. 2.413 
07 3.874 
54 3.054 

73 7.21.2 

08 4.505 
73 4.834 
69 6,746 
77 8.896 

P!l lndiHda 

"""""" - J!M~Hc~e 

~- ...... -.... 
1091 1991 1!19< 

..... o ... 0,74 
3.653 0,70 0.53 
5.1.07 ' 0,74 0,71 
3.699 0.85 o.:r.s 
3.518 0,72 0,71 
4.101 0,80: ,0,78 

1.095 '0,83; 0,51 
1.339 0,57• ..... 
2.203 0.53 .... 
3.149 0.40 0 ... 
1.915 DAS·, 1).58 

2.959 0.53 0,07 
2.413 .0.$1.. o ... 
3.874 · O,SS, o.es 
3.054 ·o,ea· O,M 

. .. ~; ... • ~..(· ,._ '.~~·~~· 

..... o;r2,~ .0,77· 
4.834 0,77 •.· o.n 
5.201 0,73 0.83 
5.243 o.~ 0,90 

00105 

lndlce ct. 
lrtdloa elo ---PIB mento Hvmano 

~99.1 1991 

0,72 0,715 
o ... 0.665 
0.94 0,797 
0,67 0.749 
0,04 0,688 
0,77 0,781 -
0.30 0,!512 
0,23 0.502 
0.39 0,506 
0,57 0,574 
0.34 0 .... 
0.53 0,577· 
0.43 0,500 
0,71 0,683 
0,55 0,609 

0.84 0,779 
0,89 0,616 
0,95 0,!138 
0,06 0,850 

70,9 88.2' .. 7~··· S;.:s~ .:~~:ít.&l& wom.:oJJfut.b,94z-I."::...:.::O.i.ê4, : . ..:; 

159.1 85.1 71 5.205 5.130 0,73 0.81 0,94 0,827 
70.8 90.1 67 5.114 5.114 0,78 0.82 0.94 0,842. 

74,6 .... 72 5.593 5.168 0.83 .... o ... 0,871 

Mâo Groa:so do Sul 70,0 83.2 75 5.055 5.0!5!5 0,75 0,78 0,93 0.826 
M ... G<=o 69,6 30.5 69 4.362 4.382 0,74 0,74 0.80 0,769 

""'" 67.8 01.0 74 4.255 4.250 0,71 0.77 0,78 0.760 

""""" """"' 70.1 .... 70 10.209 5.263 0,75 0.83 0.97 o.sss 

-· .1992 15192 1992 1992 1992 •1902' ·1902: 19S;. 1992 ·-do eltodDem. humano 72,9 .... .. 13.605 . _0,.88& 

m6do dnenv. hvrn.no 68,8 79.3 03 2.631 . - 0,632 
::.bebtodnenv. hUmano 55.8 48,3 35 1.299 0,403. 

""'*-:' Cotu. 1.: ~e PWielro HM;._C.,..,_,e 2: ISGE/Censo 1991: COiune 3~ MEC 1991 eiS~nso 1991; O!Uw-4: SUW.e ~ 1995. 

,__. COU. 2: m...me l OOpUI~ c:orn 15 -. ou m~~ts: Col~ Deft:OftleC"'" de ;;:;:;;çio de 7 • 22-;;;;;:-
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fJ Perfil do desenvolvimento humano 
7ua 

-~r-5 Poflul~o urt)ana c:omblnada de ......... comac.uua Taxa de matricula• n-...... aa.ctldm.m:o .n.betbçio tfis nMIIa Pio PIB -- .. _ 
une-nto ..-~ ...... ~ r,,.,..._ ,__.. 

,__ 
Unidade """" % % % " P/100domlc PPC$ uss. 

Mo 19!U 1991 1991 1991 19!U 1990 1.991·:~-a~ 
.tÇ 

BRASil. ...... ' 66.3-..:..=~~-:::-_87,0 61,8 79,9 68 73 ~f·•l,IA##*JI 
;.•"' 

NORlE ....... ·::.- •. --~~- G!J-4. --~~-. ··;--.;..~.o. 34,8 75,4 63 ---~ rii3.j4r:-:,;<Wã reM 

Rondõnia 65.9 51.1 42.5 79,7 63 3 .... .. :ii3 - 67.0 67.5 34,6 65,2 59 3.653 
Am..,... '69.5 84.5 37.3 76.2 62 5.107 
RonliiMI 75,8 92.5 37,0 79,4 60 3.699 ·:.:;.2.061~ .... 68.0 63.3 39,8 75.6 61 3.519 'i_:1.960_~ .., .... 73,0 76,7 17.1 80,8 72 4.191 -~~ r,.,...;ns 55.6 1,0 .... 74 1.514 .·_.e..143:,. 

.· :•-: 
59.1_ --~:f.-78,4 ...... 62.4 :: •. ; • .lli&ôg -re%14 NOROESTE ..-.:. .. 35.3 60 .:.48 

M ......... 62,7 62,9 30,5 58,6 65 ,36 .1..695'' '·,..f.i 
-.; 65,1 86,3 41.2 58,3 65 35 1.339 ;_ ·-:';':~'7.CS.,Ã. 
Cear& 56,8 62,9 28,4 62,8 53 45 2.203 ;31..2221~ 
Rio et.nd& do Norte 54,6 83,4 49.1 63,7 71 52 3.149 -~1.155~ 
Pararba 53,7 86,4 42.3 58,3 58 55 1.915 -C-1.0!173 
~'<"""""""' 56.6 86.6 31.9 65,7 69 58 2.959 ~1!. 
Alllf!.oas 55,7 77.2 22.5 54,7 53 50 2.413 

·' 1.345-"i_ Sertipa •a.o 83.6 46,6 64,0 67 57 3,874 . 2.159'" ..... 64,8 79.7 37,8 64,7 54 48. 3.054 -1.702.o;.d!' ;-
S1lllfSTE 

"' ... 79,6 .. ~87,7 -·· 73 .:·~.21;l :fi:lm4 -~·- ._.::.-.....::..;.... 68.8. _ ... 93,2 ...... -~ 

MinDS GenMs 68.3 93,8 71,9 81,8 •• 73 4,005 -~j Espirito Sento 71.4 93,5 65,8 B2.0 73 69 4.634 -_3,· 2.69(... 

Rio de- -'-iro .... 85.5 74,1 90,3 69 91 6.748 !?~3.759 ... 
SioPallo 68.9 96.1 85,8 89,8 77 92 ..... -'·~~ 
SUL 70,9 90.3 62,9 83.2 71 ,90 ~~:::Ii:~= iFi~ --- : ~ 

•''li ....... 69,1 93,4 -48,0 85,1 71 75 5.205 2.900 ., 
Santa catari~ 70,8 62,4 75,1 90,1 67 ,... ... 5.114 _, 2,850' J 
Rio Grande 00 Sul 74,6 91.1 70.6 89,9 72 83 5.693 -· 3.173.~ 

• ·!í 

CENTJlO<)fSTE :.~ 69:1 79,0 40,9 83,3 73 72 -~~- ·_;;~í!~ ..• ; 
MBto Gn'>UO do Sul 70.0 91.7 12.1 83.2 75 74 5.055 . 2.!17 ... 

M.., """"' 69,6 76.3 31,8 80,5 69 59 4.362 2.431 _, 

Goiis 67,8 63.0 34,6 81.6 74 67 4.255 2.371. ~ 
Distnto FaclowW 70,1 93,1 90.0 90.8 76 92 10.209 ·•s.eas.-.i 

;_:'! 

Mo 1992 1.988-93 1988-93 1992 1982 1992 ·iJ Paises dG-
alto desemr. hl.nMno 69,5 85 73 88.7 .. 13...,. ~3:;.3.753_ 
médio closom<. humano 65,1 .. 55 76.4 63 2.631 ·;: 1..390" 
baxo des.err\o. num-no 53,0 50 35 46,3 35 1.299 '<;!~---

-· 
Foro..:: C:CW.... 1: Clrv.il» e Pw11wwu J.986: "Col\a'l.ls 2, 3 • 4; IB'citcenso 19SI1: Co1uNo S: M€C 1991 e 18Gt,(Ccns.o 1991: COIUt11 6: IBCE/PW.O 1990: ColunaS 7 • S:Solw e ~ 19915; 
UNOP 1994. • .;..,J 
NOI..s: Co&u>.2: atrwosGR ·- tetW: Col._... 3: au•"'"-oe reoer••ll 1 lona 5•pl>Ca: Col....., 4: l'lfe~e.io tiOOUI~io com 15-$ r;IU m .. s: Coll.ne S· matriCUla no ...,SitiO ~""'*'• 
tefCI.ÍIIIO.- pen;w~~ da IJCCIUi.lçio o. 1 a 22at'IOoS: Coluna 6. 1»1' 100 óomldl.os; o~o te:~ ralarentn ao 8ruot ~ one>oam • poeuaçio turll dlo ~lt&'io Norte: Colun-. 7 • 8: osvlklw 
~~~n .oSrasoloom~~~~-VNCP 1994. 

··,·-·. 
RELATÓRIO SOBRE O DESE."'VOLV!MENTO HUMANO_ ~9_ ~2-
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u-
Perfil da prlvacão humana · 

População urbana 
11m a~::aaaoa 

abut.c~lmento 

d• •ru• nneamanto 
milh&ls milhÕM 

Popul-.ie ...... 
analt.beb ..... ft>mlnlllll 

milhôes milhôes 

.._ --........... .._ 
"" 

00107 

·-d•alnoo-........... 
mil 

""" 1991 

sRASJL_. •• • n """":""!''''- 14,3 

199.1 

42.1 

1991 1991 . 1991 1980 

19.23 ······~-~c9.97-.~.:-~oi:~:a.7~:.~_ :~~~-?· ... <339 

lfÓRTE'·":· ---~~--
R~ III 

""" ""'""'""" "'""""' ... -TocontiM 

~lEr ·~.p$-'-1:; .. .::~-
........,.. ..... 
ee..o 
Rio Grzn:le do Norte ........ ........,.,..,. ... _ -..... 
M'-Go<ois -RfodeJ~ro 

Si§oPauSo 

Pdlllto Gr'CS50 do Sut 

M-Gmoso ..... 
Distrito FederS 

Ano 

Pllíscsdo 
tllto~.hllmano 

~ deser"N. humcno 
bat=~.humono 

'.t,9 

0.3 
0.1 
0.2 
o.o 
0.9 
O .i 
0.2 

s.s 

0.7 
0.2 
1.5 
0.3 
0.3 
0.7 
0.3 
0.1 
1.4 

0,7 
0.1 
1.8 
1.1 

0,4 
0,5 
0.5 

0,1 
0,3 
1.0 
0,1 

1988-93 

250 
410 

3.8 

0.4 
0.2 
0.9 
0,1 
1.6 
0,2 
o.s 

.16,6 

1.4 
o.a 

.3,0 
o .• 
1.2 
3.4 
1.1 
o.s 
4.3 

3,3 
"0,7 

3.1 
4,1 

6.0 

3.2 
o .a 
2.0 

:t,.:2 
1.0 
2.1 
0.2 

l.98&93 

520 

0,14 
0,08 
0.28 
0.03 
0,69 
0,03 
0.17 

. 1.i4 
0,53 
1.46 
0.55 
0.83 
1.54 
0,68 
0.33 
2.53 

,_.. 
0,30 
0,89 

2.22 

0,84 
0.30 
0,65 

0.19 
0.25 
0.48 
0.10 

1992 

150 
.230 

f"ot1~ Colur\n 114: ISGE/Ctnso 1991: Coluna~- ME C: 1991 e- 18GEX:•n~o 1991; Cak..na 6: IBGE/ln~ 1989. 

0,07 
0,04 
0,14 
0,01 

0.33 
0.02 
0,08 

0,55 
0,3.1 
0,58 
0.25 
0,39 
0,78 
0,34 
O.iO 
1.28 

1.02 
0,17 
0.52 
1,31 

0.48 
O.l.S 
0,36 

0.10, 
0,12 
0.24 
o.os 

1992 

,;7 212 

~,·':úti~i~\ 

,. -:.;;._,,. ,t;." 
··-::" ..... 

·-:~'!!:'-:. 
;. 

•;,. 

.-

•:!-', 

.. -1992 

Nou.: Col\.nlo 1: av....,. lkl t<10e Eerel: Coll.ln .. 2: a:revoês o~ re<â t•m•t • lass.- s~~: Coluna' 3 • 4: f<l!le...m• •~X~P~~eo::k Cdllll.S ..-ou malt; C::OU. 5; doe 7 • 14 ~Coluna&: CnW~Çn cor> 
_...,~~em releo;io • altur• '"'""0' 1 ·2.0 Os 10$1,01\ados ralatrvol 110 BraSil nloo lnC!UIIm • 6<111 Mal d• ~io ~. · · 
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11 Tendências do desenvolvimento humano 

Unid«la Pfl,OOO nasc. p/!.000 nasc. 

Ano 1870 1980 1970 1980 

Populaçio urb1na 

com ac•"o a 
•ba•t•clmanto 

O"• 'cu• 
' . 

1960 J.991 

NORTE • . ' . . .. 54 9 ·-·· 63.2 -· -··. 99 ·. 70 ,R,, • 70 
_ ____.___, .. ~ .. --~-~ -.~.;..,. ---------·--··- 68 

Rondõnh1 
Aom 
Amazonas 
Roreimllll 
Ponl 
Amopi 
ToaontlM 

Matvlhiio 
Piaur 
C. ri 
Rio~doN ... -n• ·-· Pomaml::lueo 
AI ecoas 
So!JIJ)II 
Bahia 

55.1 
48.6 
56.7 
53.3 
54.7 
55.1 

50.2 
51.0 
45.5 
40.8 
43.8 
43.8 
45.1 .... 
50.2 

60.9 
61.9 
64,3 

70,0 
62.8 
67,5 

56.2 
58.4 
51.0 
48.9 
48.1 
5Ct.8 
!50,0 
56,4 
58,1 

129 
101 

93 
91 
91 .. 

118 
114 
150 
189 
163 
163 
153 
141 
118 

81 
76 
64 
39 
71 
51 

110 
97 

149 
166 
174 
150 
157 
109 

98 

82 

69 

42 
67 
32 
62 
76 
65 
65 
76 

•• 

5J. 
68 
84 
93 
63 
77 
56 

63 
86 
63 
83 
86 
87 
77 
89 
80 

suDESTE ___ · ·-; •• ~. :: .. - ·sr.i\~-r~~~~:._.::~""I::.~·u-~.--68---'--'--···-83 

MinuGorais 
Espl'rito Santo 
RlodoJ-Iro 
SioP!lUio 

Par11n6 
Slll"l~Cot&u'!n. 

Rio~doSul 

Mttto G=so do Sul 
MtttoGtosso 

""'"' Otstrito F~orlll 

Ano 
P&ísos do 
êlto d-sorrv. ~umano 
m6dio dosenv. h~ 
blllxo dosenv. twmWIO 

55.2 
57.9 
58.3 
58.S 

57.1 
80.1 
83.8 

58.9 
57,3 

55.0 

1960 

.... 
47.2 .... 

63.1 
65,9 
63.5 
63,7 

'64,0 .... 
69,1 

64.7 .... 
82.7 
64,9 

1992 

.... 
65.1. 
53,0 

90 
78 
85 
73 

81 
68 
53 

82 
82 
73 
90 

1960 

83 
124 , .. 

70 
56 
68 
67 

66 
58 
44 

62 
64 
n 
62 

1992 

38 
52 

102 

73 
75 
79 
90 

76 
56 
82 

5> 
58 
42 
97 

94 
93. 
86 
96 

93 
82 
91 

92 
76 
68 
93 

1975-80 1968-93 

85 ... 
50 

Tau de 

alfaboltluçio 
d-adult

• . 
1880 

68 
54 
T1 
74 
72 
75 

50 
51 
55 
56 
51 
58 
46 
54 
57 

75 
75 
87 
86 

76 
70 
71 
88 

1970 

27 

1991 

80 
65 
76 
79 
76 
81 
69 

59 
58 
63 
64 
58 

•• 
55 
84 

65 

82 
82 
90 
90 

83 
80 
82 
91 

1992: 

89 
76 .. 

Fc~l.s.' O:llunasla A: tarv.ltlo 1977 1 C.l\ralho • """'-Iro 198,5: Coh.Nos $1 8: IBGE/c.tlso 19&0.1991.: CG~s 9 1 10: MEC 1980,1991 1 IBGE/c.n.o 1980.19511. 

Julbo de 1996 

Tu.eoom~ ........... 
~trM,., ... 

d• enalno 

• • 

46 .. 
52 
58 
51 
60. 

45 
57 
56 
59 
81 
53 .. 
80 
47" 

56 
65 .. .. 

.. 
50 

·~ 67 

63 
59 
62 
80 
61 
72 
74 

65 
65 
53• 
71 
58 .. 
68 
e7 .. 
68 
73 .. 
77 

75 .. 
74 ,. 

TO 

•• ... 
No/u:. Co11.na 3 • A: pgr rnll naat~mentoS: Colunas S. 1 6: """'' a ..ele coral: Cablu 7 • a. ~~ • IXI~IÇ.Io ~ 15 lt'oCS oo..o maos: Col<.rl&l 5I 1 10: tau~ ~ n..alcui.II'IO 
erwno !Und.mentii,IT*So • ~-~da IIO:IUI-"õio ~ 7 1 22 lln<IS: o ftUóo da Toc:llltlns tana I*CIOO Htlldo 1;11 Goob ""'1980. 
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Hiato rural-urbano 

BR.IStl._~ :.·~·.:: -~ ~::.z:: ... . 
.v 

Popu/1çio 
rvraf {%da 

papul~io tot•l) 
~ 

24 

41 

42 
38. 
29 
35 .. 
19 
42 

:H§@íGn::t-&FN*%:;~-:-..:;:: -39 ..... , •.... ........... 60 
Plú•' 47 

"""' 35 
Rb Glmde do Norte 31 - 36 ...,__ 29 .,_ 

41 ....,,. 33 ..... 41 

--· 25 -- 26 
RkJdiiJ~n::J ........ 7 

....... 27 ...,..,_, .. 29 
Rio Grendo do Sul 23 

c:acmo:ó~~--~~·..1"!::. .. ~: 19 

MetD Gtos:so do Sul 21 

"""'""""' 27 
Goi6s 19 
Distrito Fedoral 5 - 1992 
Pof"" do 
alto desem. hU'rulnc) 31 
m6clo desenv. hurmlno 54 
baixo ôesenv. humwiO 74 

Fontn: ColunM 1• 7: 18CE,Ic.nao 19$-1. 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

POJM~-
com IIC-o• 

•b•ltaclm.m:o d• iCUII 

1991 1991 

9 87 

9 .. 
3 51 
1 •• 
2 .. 

11 93 
13 63 

8 77 
2 56 

17 63 
5 .. 
2 63 

14 83 
4 .. 

10 87 
13 77 
15 .. 

9 ao 

10 94 
7 93 

11 .. 
17 .. 
9 93 
7 82 
6 91 

1991 

-----' 
5 
2 
1 
3 

13 
o 
o 

10 
1 
2 
7 
2 
3 
1 
3 
3 

• 
10· 
25 
31 

7 
31 
18 

1991 

.. 
3S 
:n 
37 
.00 
17 

1 

31 
41 
.28 
49 
42 
32 
23 
47 .. 
72 

. 118 . 
:~74 

88 

... 
"75 

71 

5 -~--;:zr.;N - :• .. (~,e· :e 3.:;;;-.;;e:: .... wes 
7 92 1 12 
4 76 3 32 
4 .. 2 35 

• 93 26 90 

1988-93 .198&93 1988-93 198&93 .. 93 49 83 
51 84 37. 80 
45 n 27 57 

00109 

(urbano :o: .100) 

19!n 

111 . -; : •. · -:-I.r--· 

7 12 
2 5 
3 1 

12 • 
20 33 
10 2 

• 42 

T1 32 
5 3 
2 7 

18 15 
5. ~ s·· 
ll >O· .. ~~a· 

17 '$"=" 

11. 1"· 

11 9 .. 15 
12" ,.. . 
17 38 

• 15" .. 41 
7 25 

-i#!'#Mtf4iWã.&nB 

• • • 10 
7 

7 ~ 

1988-93 1988-93 

73 59 
60 47 
62 46 

NGCM: Otl ~ ~ 110 Br;t.ol • - "~' nio sio COII'IC*M.a - •a~cJrw. ~t•m~s. uma wu Que .....,.rwrn 1n111 delltll;io rn8 I'Mtllla <'- _.., - .. ~ ·~-.elos. 1< 
~o»~ lll'l'ta ~· oai'HI,IItados. relauvos • na Nral. Col....u 2, 3 a 6: owvt:a H- c-~ COknU 4. S a 7: _,.....de r.- ,.,.c a loAe HQtle-. 
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~d•wfh Tau do ·-.o _....das mutH,.. ~clfdedetobl .......... 
lndk:e lndlce MorblldMe , ..... 

.. ,.,00 -~--100 m.t•m• .... :1.970=l.OO 
Unid&d~t " " " " 
Mo 1980 nao 1980 1989 1980 1980 

BR.'@.L:-~:::·.3::;-:.:...~:::::2J.~113 .__ ... ::112 ·-~;.= .124 .:~~ : . .. · 4,3 74 

NO~--,~~-;.;.:_~~-~ .11'§_;. :~us. 110 380 . _6,4 81 . . "• 

RondOnia 114.1 126 111 314 6.2 71 22 85· - 64,7 117 109 291 6,9 72 23 ~--

""'"'"""" 87.3 116 110 341 6.7 81 24 .. 
Ror~ma 73.s 128 110 89 6,0 69 24 ... .... 66.1 115 111 458 6,3 84 23 85 ' _,.. 70,8 121 tiO 281 7.0 .. 25 ... 
ToeantinS 387 22 82,,•\ 

NORDESTE ··:·::.-:.~7X'd'E:~ 113. 153 
g, 

6.1 55 

M ....... 59.5 114 112 373 6,9 99 22 85 
p;""' 61,0 118 111 303 6.5 34 23 .. 
Cori 54.2 114 113 93 6.0 78 23 83 
Rio Grande do Nortll 51.8 121 112 137 5.7 .. 23 .. 
Ponolba 51.5 112 115 81 6.2 80 23 83 
Pomambuoo 54.0 117 113 202 5,4 74 23 85 ....... 53.2 112 113 ~3 6,7 .. 22 85' 
Scr&fpo 59.7 122 112 73 6.0 76 22 85 
Sol'ia 61.4 117 112 121 6.2 98 23 · ... 
su~· ':.~:o::; 'fi_;~; oa·::&&lid.7i:rr~Ui.::.::.:::_).:U. . -~ .. ::.::.9! --:...: . .:..:.:.3,4 ., ... -7 .. : .. , 

MIMS Gerllis 66,7 110 111 89 4.3 66 23 
Esi:írito Santo .... 114 109 111 4.3 65 23 
Rio de Janeiro 67,0 .114 111 129 2.9 58 25 
SãoP-.üo 67.3 110 112 88 3.2 78 24 

SUL ·:~~..:"·.:_.:::...:..i::,· .. -· . :;m'rS'!!~:::P'fuqo:-:-.·---~- -~~ .... 3.8 65 

....... 67,6 114 112 148 4.1 .. 23 .. 
S=rta catarina .... . . 110 110 .. ... 60 22 .. .. 
Rio~doSul 72.3 109 109 80 3.1 69 23 .... 
~-~ .~ -.7ffi~-§'!A'ir157J.'JiD73!'~=:::.11o·~~-_. .'.:e:,_ ~.::·:.;~4.s __ .::.:::.:._ __ sg ~ 

Mllto Gros:Jo do Sul 87,9 110 138 4.4 23 .... 
MotoGmuo 07.2 113 '09 191 5,1 75 22 
(;o; .. 66.0 108 111 128 4.7 

3.6 

""" 1092 1002 1980-92 1992 ........ 
8lto doserrv. hiJrmano 70.0 111 67 2.0. 70 
m6dio dosen'Y. htnn.no .... 119 161 2.6 47 jU 

baixo dllsonv. hUrNnO 56,5 = 541 4.8 77 ~ ·u.s 

Fafll•s: COiur>U .1. '2. 3, Se 6: c.twl'oDt!l77 • C......_ e F'lntwõre 19M; Cal...,. •: MS • IBGE/~ 1991: Co~s 7 e 8: tBGE/ItiU....., 1993; ~ !1: I~ 1!191. 

Noru: Coluna 4: 110r 100.000 "asocba -· Forwn CIOMOdef-• como mortal~ me11tmt o~ .s. ôtHtos 1101' comJ)I>c~õ<ll ~· ~:. dO peno • dO IIUI<P611o • o $Ú'nlln:l doi~ per 
llbarto • POf" c-•• OOstiMIIc.,. ChfttM. Coluna S a 6: 011 ~ aor•Mf'tlde• ,.,.,_ • 1980. EstlmltNIIs p.~ra 1990 apOt>tat~~ ...,.... tue <s. lec\.r'ldfdlde _,. 2.4 • 2.9. COk.-.. 7 • lt. !XIIII .. -
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fi Situação da mulher 11 ·- hftMI~ ....,_m -- -- --- ·-d•~ -- .. ~---- - --- -· IUI ........ ~ ·- ,....,_ --· -- ---- -- - ·--" " " " " " " 
1991 1991 1991 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 

i!JO- · • ··-31··-'--:--~ as;:--:_.:.:::21._;. -~~2cdi:WWr:'S1!:·~-~z;rit~ 

... ,-··,,.._ 
79,5 
67,4 
76,3 
79,4 
78,4 
79,5 
69,7 

109 

121 
121 
110 
109 
108 
111 

97 
107 
100 
100 
102 
. 97 ... 
103 

~·,.. 
~tAmllpi 
:'rcant~na 
i' . 

iWII!!!!!!!~I~h~f!>~'!!l!bllEi!!!l~.'7rõ.>c.-~.,~·~ M.is ~-:·:-:·lla ~;~.liM :;..~~:r21::JZ::di··34 .. :~-~~t'!!ii20·~.:;.;1§1!2& 
.......... 
i.Pt.l 
~'c.t· .. :.:,., er...e do lbtla 

i~ ....... 
~~ ··,_ 
}t•N• 

60.4 
Sl..1 
67,0 
68.7 
62.9 
67,0 
56.2 
66.0 
65,2 

121 107 
118 110 
115 116 
114 118 
117 118 
117 105 
122 106 
121 107 
Ú8 102 

27 34 25 12 
28 33 '" 19 
26 35 • 38 
25 34 7 20 
25 35 15 17 .. 35 19 20 
25 34 28 10 
28 35 25 12 .. 35 24 15 

.·-

52 55 "' 55 76 22 
52 .. . 29 

•• 67 25 
53 72 51 
47 53 24 
51 48 27 
51. 54 40 
51 53 32 

;:--..- --~-. ~ -----------_..,~- :SAi'' c M'JS -~~W§i"i:-"'~.::-.~ .ae:."' . 101 ·:~ sr ---"~.32 ·~-38· .... _;_~~~·17-~,:;':'"a~~~sa~:..:~ 

~~GeNII: ao.9 111 9& 30 35 15 1S 52 se. 27 
~~ s.nt.o ao.s 111 96 29 34 19 11 S2 n . 39 · 
~:FI5o$J.-fr0 89,2 105 98 32 37 9 20 45 54 . 28 
:_iSJI)PUo.. 88,3 106 96 33 36 22 23 . 48 . 56 29 ,. 

ilj";. ..... 

69.9 
. 35.2 

110 
105 
105 

139 

111 
U7 
117 
104 

95 

•• .. 32 
35 
37 

97 25 
•• 2<5 

100 28 
99 37 

60 
58 

35 
36 
38 

32 
29 
32 
42 

35 
4C 
30 

28 
34 
30 

7 
12 

• 
9 

9 
9 

14 
14 

47 
·45 .. 
48 
48 .. 
48 

so· .. 
48 
53 

67 
63 
39 

•• 

34 
26 
31 

31 
23 
33 
36 

' lbnllc O:lbla 1. 2 e ~ ~ 1991: Colunu. 4 t a: IBGE/?NAO 19~: COI..,. 9: JBGt 19!)4; CohlnlllO: I~ 1990, • _ kM:âc au- 3 a10: o. ca.:la ,..,_, • .o a..s11 nio lnchlenla .... fUII!I da ..,;&o NeM:~ 4: comca ~da ~io ~ 1Dlll: Col...n~~ 9: c:otr10 ~tqem do 
~~midlo doi!~ CoiU'MilO: ~om. do11 posto,; OS. cerwnt .. • lldlnftstr8dotn ~por muiMrH. 
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Sobrevivência e desenvolvimento das crianças 
Mulher .. Partoa 

Cf"ividaa com 1.-l1tldos 

atendlm.rto por tecnlcoa ........ da .. úde 

l.'llldad& • % 

Ano 1961 1981 

BAASII. • _____ _. ____ . .:_.g-;_7!. .:...:.......:-~.97. 

NORTE 

Rcndõnia 

""'" Am=nos 
Roraima .... 
Am ... 
Toclll'ltim 

NOROESTE 

M,_,hio 
Piou!' 
Ccari 
Rio Granda do Norto 
PMIIitla . 

··"""""""" .. .., .. 
Sergipe: 
Bahi11 

SUDESTE 

Mina Gerais 
Esplrito Santo 
Rio do JM~eiro 
SBo Poulo 

·-· Santa C3tmina 
Rio Grande do Sul 

CENTRO.OESTE 

Mato Grosso do Sul 
Mato Grosso 
Goib 
Q,stt,to Fcder!ll 

A"o 
Países de 
alto desenv, humano 
médio desenv. hum.no 
1Jllixo dcsonv. tnlmano 

50 95 

58 97 

52 96 

' 
92 _ .. 
83 100 
87 99 

77 97 

85 

70 97 
87 99 

1983-93 .. 
57 
32 

-·~ riY"com 
ln.uftclinct. ...... 

% 

1990 

10 

j3 •••. 

10 
6 

27 
7 

11 
4 
5 

15 
9 

13 
8 

11 
12 

9 
5 
9 

1l 

10 
8 

13 
11 

• 
7 
7 
8 

1900 

11 
12 
22 

Mortalldada 
mabima 

pflOO.OOO 

1989 

124 

... 380 

-314 
291 
341 
89 

458 
28> 
387 

373 
303 
93 

137 
81 

202 
173 

73 
121 

97 

89 
111 
129 

88 

146 
66 
60 

136 
191 
126 

93 

1980-92 

130 
230 
615 

Taxa da 
mortlllldada 

Infantil 
p/1.000 

1980 

87 

70 

81 
76 
64 
39 
71 
51 

110 
97 

149 
166 
i74 
150 
157 
109 

98 

68 

70 
56 
68 
67 

58 

66 

•• 
44 

. 65 

62 
64 
72 
62 

38 
52 

102 

Julho de 1996 

DuraçãO" 
mediana do Cobertura e•.._ 
allllbmento media da 

·~-moto- ~- lna&dld.ma 
dias • P/UX:O 

1989 1989 .:.u.. 

.13S .··- ·- 80 .:z~,-; .. g 

.... ~:_ .. ~---~:?- ;:.:;:3~~ 
73 .. 
60 
51 
78 
69 
61 

99 
84 .. 
74 
63 
64 
69 
77 
59 

.. 
90 
93 .. 

-·:. 

129 ~:: :"':-:._~;-: :"7 ia1i. :l#~·~*Zft~111·!i·~·&i!iGG 

104 
97 
9i 

84 
52 
69 
82 

Fon!<t~.· Cot..ona 1! 1BGEIJ'NAO 1981: CoMia 2: 18Gt/PNAO 15181: Coluna 3:. IBGE/.WS 1990: Coluna~ MS 1 tBGE/.nuino 199t: Cal....,. 5: Cri.WV:. I~ (]386);. ~ 6: IBGEIInM/ 
""''c.t 1989. Cal....,. 7: MS a18GE/C...O 1991: Col""'a S: 18G[/Ifl.., 1989. 

Nalu' C'o!uriu 1. 2. 6 • a. Ot. ••-• N1au.o's 1t0 Btasol ..ao ,.çl....,.. • *'•• Rifai da •~t~>io Nor11: Cotvna 1; COtt>O oetc..,tacem <MC~Ueln ~ -...... tll1>01 ou.-.......~ ... no~ 
~ •e~encoa de 12 mcsn: Co.._.... 2: C'-tO 1 rora do 1\c:lt..l)rl:al. ·t'IO patíodo de •ele~• de 12 m~ 1981. Coh.ona 3. rotarn rcc•su.,;tn n ~ no• ntll~ de _.,. 

OI,.,Culatet. • g.,jQtços. ÇQf'll ontemacig; Colt.o'>a •· lot..,.. cons..,.r-oas eomo moro:ahdaoe matem• o'...:.......O o. ÕD!los I)Cit COI'I'Igt,caçócs oa &1'...-z. dO oat~Oe dO ~I'CIIÕ'no e o........., ow
OOt at>CII'to • 1)01 causas 001111ncA .,,.tu: Co"'"• 7' oista atiii~!>CI foo C!Cit•OI l'!lhel de ....... .....o.:Joa I)Ondi....OI ..,1,1! n CCO.tutn oa tollna • ...., rnano<ll di 1 -· 011 ....:w'llt. CQftU'I o 
urwnPO. \ri~oce. 8CG 1 I)CIIoornoatola; Cok.na a: como Pll':at>tllotm ou cn.-.;n com,._, Cll 5 -s: ctl..,.u corn e..co•• ·~ 01111 paso ern rolaçio • al\~,~ra onlenor • ·2. 
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Perfil da saúde 

Unidade 

""" 
BRASil. 

NORTE" -A<n .......... 
ROI"aima .... -Tocon<JM 

NOROESIE. M-p;ouf 

"""' Rio Gnrde do Hortll ----..... 
"SúoEsnc;--·-

Min.o:s.Genlis 

""'"'"Santo 
Rio do Jan&iro 

SiaoPaulo 

Sut.: 

"'""" Santocat.tno 
"Rio GrMde do Su! 

:C<MTRO<>ESTõ 
Mã Gt=so do SuJ 

,_, """"' 
Goi6s 
Oistrtto Fedttml 

""" .......... 
111to do5er'IV. humano 
m66o do:sonv. hum11r10 
bllão deaenV. humiM"'I 

.............. 
•no cM ltt.M 

lmvnlada contra - ... O.pes.a púbft.,_ com .................. 
(o.no" ckl PIB) 

1991 

87 

95 

123 
60 
71 
49 

108 .. 
ao 

72 

50 
57 

108 
81 

"' 79 
71 ,. 
63 

93 

67 
118 
107 
101 

103 

113 
106 

01 

81 

105 
51 
81 
91 

199Q.93 

95 
BT 
70 

lnofdincla H 
Afda malirfll 

p/100.000 P/100.000 

199.1 •. 1991 1991 

99 0,3 14.898 871 
4:2 1,9 3.340 2.038 
67 0,9 2.180 1.242 
49 5.1 11.6!10 797 
98 1.1 2.065 1.094 
68 1.0 . 3.150 1.433 
53 0,2 .... 2.698 

-·-.. _ .. 
...... 

... 
1.085 ... 
-·· 

---"- •w•--~ 

19110 1200 ... 5,5 

2.4 7,0 

1.4 7,1 
5.1 10.1 

.2.2 7,4 
2.9 2U 
2,7 5.3 
2.9 13.8 

4.1 

ao L7-·~:z~~~:$ii~~~~i5~!!~02~~~ BM49if""\?i'*970twZWMiN:sr .. /tL.U ~-- ·;:([Õ 

1.15 .1.2 
69 1.1 
91 .1.9 
78 1.8 
78 1.0 
66 2.5 
78 1,0 
76 1,3 
70 l..7 

87• 

66 .. 
99 
94 

100 

109 
97 
91 

111 

2.0 
2.7 ... 

17.2 

2.9 
5.1 
5.1 

··'!'"-

381 ""2.055 

33 1.048 . 
4 1.207 
3 852 
1 ... 
1 724 
1 848 . 
1 . -"1.070 

4 1.133 

: ~~3~·P&:í%.n4 

·. 

3 
10 

1 
4 

21 
4 
3 

·788 < 

602 
230" . 
602;. ' 

-·n·~~~;;:-4:2~-:;;1.574_ · ... }!.!lf$:jcid 

83 4,2 30 -63 3,3 8.185 1.170 
67 2,0 30 883 
ao 10.6 18 225 

1900.93 1993.0 1.991 198io1 

87 5.8 1.363 
85 
54 _14.050 

1.224 3.3 
1A3S 5,0 
1.422 5.9 
· •. 78& 4,7 
';. 708. 0,7 

. .,_ 3,8 

'-""" 4,5 
·1.059 6,0 
1.361 3,5 . 

4-'!2&i4fr 2.5 

~ 
.1.210 ..... 

1520 

Ull2 ... 
300 

... 
2.4 
3.4 
2.2 

2.0 
2.5 
2.3 

5.4 
11.2 
8.3 
8,5 
4.4 ... 
·3.9 
3,7 
3.2 

-~"':'.:~4· 6.4 

3.8 
15.5 

9,6 
5.8 

1,4 
3,4 
1.4 

&ROL ,\~.;::;!1-:i~.ü·.-.:.~ .-·r\·-« 
...,.. 1.0 2.0 . 
1.540 5.1 4,3 

748 3.2 3,5 
200 U.l 12.5 

"10118<11 1960 1090 

"" 1.3 

i= o.T. 

Fontn: ColunH 1 1 2: MS 1 ISGE/Ceflso 1991: COluna. 3 • .t: IBGE/AttuMo 1.991: CQI..,u 5 • 6: MS e~8GE/Cenli0 1991: ~ 7 e 8: ~ Ellaçio ~e ...umatM 
Fu-~c~:...-o Getí>llo Va.p:a: PIB: Silvo • CGnsic»fo1995. 

NcrtN: Ceh-. 5 • e: DOI r.ab~o. A "'fon'ne;io clde,. do IIJI"~ no HOA- w relere a •m•n"Mifos • ...00 • ~--~ eov- • • :li:""- dcta p.noa 1'1t 
~· • mo..nlclo-1._ Os volores IIJI"ftlf'~l _.....tlmlm os cutos o:om siiÜCM 1 s-~ umo...z qo.oe ~ ~ Cllr"llaCim dll"--~111ft • ~ ~-
~ ... 
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Perfil da educação I 

Unidode 

RoncS6ni• ,_ 
"'"""""" Rotaima .... 
Amani 

'"""""" 

M-
~""' 
Ceri 
Rio Gllll'ldo do Notte ·-·-...,_ 
Scf't/pe 
8ohi& 

..... 
" 

1aikl-.-

80 
65 
76 
79" 
76 
81 
69 

59 
53 
63 .. 
58 .. 
55 ... 
65 

Tua .:S. 
alhibetiuçio da •chlltoa 

macuUno 

" 
1991 

81 
53 
76 
79 
75 
82 .. 
s'r 
55 
58 
53 
53 
64 
53 
62 
64 -

TaJtll de 

alflo~io 

lfa população 

na '-l:u ele 
feminino :1.5 •1.9 ano. 

" • 
1991 1991 

79 93 
67 74 
76 83 
79 90 
76 84 
ao 90 
70 35 

60 T4 

6l 73 
67 75 
69 76 
63 TO 
67 77 
56 66 
66 76 
65 76 

..... 
~nos 

1980 

2,5 
2.2 
3,1 
3,2 
3,4 
3,0 

1.7 
1.7 
2.2 
2.3 
2.1 
2.7 
1,9 
1,9 
2,1 

s.~ =·-·:;;· ... ~:Mt"'f-:'""ífrlf;.F"{ji[M)·~Sg.*.~"!::~~:g~'::-'--f=~q'-ffi.!!';!):~·:·~~~~-r~:-4.3 

Minas Gor.is 
Esplrito Sonto 
RlodoJ..tro 
Sic)PIIU!o 

....... 
Santli Catarin• 
Rio GrandG- do Sul 

Mato Grosso do Sul 
Moto "'=o .,. .. 
Distrito FGder!ll 

82 
82 
90 
90 

85 
90 
90 

83 
ao 
82 
91 

83 .. 
9> 
91 

87 
91 
9l 

.. 
"'-
82 
91 

87 .... 
Fooolftl: Coil.nea .i I 4! l8GE/~ 1991; eou- 5 a 7: IBGE/C .... so 1980, 

81 
81 
89 ... 
83 .. 
89 

82 
ao 
82 
9> 

1992 

70 
·. 35 

93 
94 
95 
97 

.. 
96 
97 

93 
92 
93 .. 

1990 

97 
90 

3,3 
3,4 
5,2 
4.5 

3,3 
3,9 
4,3 

3.2 
2.8 
2.9. 
6,1 

:L992 

"7.0 
4.6 
1,6 

Julho de 1996 

Mklla de ann o. estuda 
{ poputaçio d• 215_ +) 

mMCUIIru -""" -
1900 1980. 

2.7 2.3 . ~ t· 
2.> u-· ::-"'f.1 
3.> 3.> 

., .. 
3,3 3,0 ' 

·-· 3,3 ·--r 3,0 3,0 

1.7 1,7 
1,7 1.8 
2.0 2.3'" .., 2.4 
2,0 2.2' 
2.7 2.5' 
1,9 1,9' ... 1.9 ~~-. 
2,2 2.1. 

3,4 u 
3,6 . 3,2 
5,6 .... ...... 
4,8 ., 

~· •;i: ....... :· • .. !f. ... 

3,5 
4,1 
4,4 

3.3 
2.9 
3.0 
6.5 

.. 

3.1 
3,7 ., 

3,]) 
2.7. 
2.5 
5,8 

:.t 

1992·'~:::'I1:n~1 
- - -----~7·:; .. -~ ~~! 
7,4 . . e:.s ..: . ..,, 
5,4 3.5 
2,4 O.D. :":..:-~ 
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m Perfil da educação 11 

"""""" -'miASir. -:-:- --;::-·--. 

Nõiii'E----:7~ 

Taxa da 

rncr-sso 
no ensino 

furtelamerrtal 
% 

1991 

131 

164 

141 
158 
150 
113 
155 
136 
246 

167 

243 
207 
138 
138 
153 
164 
157 
154 
151 

z. ....... :,. --- . 99 

-Gonla ........... 
Rb de .la.irG -- J;.-_ 

40 
138 
118 
121 

124 

133 
121 
117 

129 

146 
153 
150 

22 

1990 

100 
96 
75 

Tu. de 
oscolorfdado 

do ltl!Sino 

fundamental 

1991 .. 
70 

87 
74 
73 ., 
78 
95 .. 
80 
82 
63 
85 
67 .. 
73 
82 
63 

9.5. 

93 
94 

89 
98 

95 
93 
94 

94 
91 
94 
98 

1990 

93 
92 
54 

105 
91 
95 
98 
97 

113 
121 

103 
106 
85 

111 
01 

110 
93 

110 .. 
114 

108 
115 
103 
116 

114 
105 
109 

119 
114 

= 117 

1990 

110 
107 
67 

~ ~ 1. 2. 3, 15, 7o 9: MEC ai9G(/Ctnl0 ~1.;: CQII.WIU .. 5 • 8: MEC. 

T.n do 
N~incla 

do orsslno 
ftlnd.m.m-1 

" 

18 
23 
18 
26 
20 
24 
18 

Tax. de 
tranalçio 

poN o ....... 
midlo 

% 

124 
149 
133 
185 
200 
145 
142 

10 
10 
12 
11 

102 
10 
10 

r~ .. -·do ensino ...... , 

15 
15 
20 
,20 

17 
24 .. 

' ' ' . . 

T~ ...... 
Taxa de oscolorhfado 

rwpftinc:lo do ensine» 
do .nalno de terwbo 

midJo vau 

% " 

13 
8 

14 
26 
13 

, 17 
7 

3,0 
8.1 
4.9 
3,6 
6,9 
2.4 
2,3 

2a - ..... ·m-· .~--~L . .to-"'-/$6Jiilf.t-.. ~~-;;;."':.f{ u·-~.s-l-·· 
17 
31 
20 
31 
23 
23 
28 
33 
20 

18 
18. 
20 
14 

15 
14 
15 

22 
17 
15 
15 

1990 

10 
10 
16 

117 
210 
123 
144 
130 
139 
119 
133 
128 

116 
153 
159. 
144 

147 
129 
115 

132 
140 
132 
134 

1988 

82 
72 

9 
8 
7 

14 
10 
15 
10 
10 

9 

1$ 
2i 
24 
27 

20 
21 
20 

17 
13 
10. 
20 

1990 

48 
37 

14 
10 
15' 
%7 ... 

.23 
10 

"" 18 

:~: .. 
-~~ 3tl 

33 .. 
27 
28 
28 

.. 
20, 

24 
35 

1990 

.. · .61 
~~- 51 

-~-!:;~.;.i-~ 

5 
13 
10 
15 
11 
11 
12 
14 
14 

13 

• 
11 

9 

• 
8 

13 

13 
8 
8 

21 

2.5· 
'4,2 
6,7 
7,6 

11.8 
10.5 

6,0. 
6.6 
4,3 

10.0 
7,8 

18,4 
17,0 

12.2 
U:o 
17,8 

10.0 
6.1 
8,7 

.1.7.9 

NorM: COio.n8 1: """- cW ~no pnn\tiii'O- dO etl$11'10 fundameN.IIl. ;~~~·dto ld.se, c:omo ~am da ~IO;:Io ..-n ~ oftcMI de~ (1-J: CD~ 2. 3.6. '1 e 9 
• taa .,. ~ llqvode • 1 ra~:ilo enu. o nWm1ro c. utuiSant .. onscntcl num '*'-! c. enP>O ~ ~rtencem 110 Jn1PCJ ft ide~» .. aodlocb • •sae nf..oe!, • • POPII!Kio dO l"\\PP el'no:: 
=IIW ... obil ·-!'WM. A \.u.i de iatOIIIICIICii bNUI. I ,_tio lntri O rUflcro di .. ~- ltiKIIlcn r>UITI ~~di ensir», <!\*' pcrt.nç""' OU llio toO 11\11)0 di lcSidi U.o;~idO I .... nive!, i I 

~do 1NP0 i'tM\o (IOnftiperdinti I CISH Mil. Ncl eilQIIo dU 1Uii di iKCI!~ no IMif'IO 1\Jnd....ntil, foi~ I l'aiu it"'- IIi 1i 1!C --=no etlillnO m6dio, a raiJca di 15 f 
:l9 .... tiO....., di'~ cr-u, i lawo di 20 I 2.C ano.; CQII,Ifi.IS 4 i 8: 111UI de reoetfndl CQITi'S.C!Oitdl. ratio antri' I ~I inlciit di~ i I mltrlcuti tDtal; Coa.- 5! ISSI tiW 

• ~ 6 relo~ (I) o número di 111111'101- 101'111'1 metria.lltdos no primeiro- llb en:llno "*'o menaa o núnlife di'~ llntl ~ ~ 1 {ll) o rUniro di 8lunoi ~~"' 

~~--.....,~ 
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Perfil da educação III 

Ano 

-~~~ ... -.. 

1991 1980 

Gracluadoec IMn 

dinol .. natu...a. 
• •pilAda. come 
~f'Hfttapm de 

. tot.e de cr.wacso. 
% 

1980 

BRASIL~:_-----·-. , m:o::- 23 -··-·...::.::::._. _15 --~ . ..: .... :.:~~.8 ·---·--· 35 

NO~_,. -· Aao 
Am....... 
""" ......... T-
........... 
"""' c..ri 
Rio Gnn:Se do Norte 

·""""" ·-.AJ,.._ 
Soq;po 
Bllhia 

24 
p 
24 
24 
29 
25 
27 

23 
19 
22 
23 
20 
28 
26 
23 
24 

-

14 1,4 37 
14 1,7 29 
19 2,0 37 
20 4.2 24 
24 1,9 .. 
23 :u 45 
14 

12 2.1 38 
13 1.0 44 
18 1,6 36 
16 1.8 38 
11 2.0 35 
18 2,7 36 
15 1.7 34 
13 -1.8 .~1 

15 1.7 42 

Pesqul-.do,.. 
etknloo. 

........ -
.'" Jt"qul&a 

P/10.000 

1993 

2,30 

0,00 
1,06 
1.79 
2,41 
0,31 
0.32 
0,00 

0,05 
0,00 
0.41 
1.78 
3.31 
0,95 
0,33 
0.64 
0,40 

Julho de 1996 

----(%do PIB} 

% % 

1980 

o.s 
7,7 
3,2 
2.2 
2.8 
3,0 

4,5 
7,9 
4,0 
7,3 
8.5 
3,8 
3.8 
7.1 
3,0 

11,0 
14.3 ... 
20.2 ..... 
7.5 
6,8 

6,8 
10.4 

5,8 
0,1 .... ... 
3,5 ... 
3,3 

.. ~~·:.;rli\'P"&~·;·.-;pr;·n:&:.!t(ii.Ts?s":;: 14··-c":":F7~5.,S,. :.:··· ··.:s=:;·!;-~ :~ .. :::'!'.;;;.;;!-~:.;~::3,84··~f~;:mti\3~o ".. ; . .-:r. · ... 

Minas Genlis 

-"""'" Rlode.t..iru ........ 

M3to Gtoslo do SUl ,_ ""'""' 
Goi .. 
Distrito Fodorol -PaiMSdct 
oito dnonv. huma"'I 
m6dlo dosorrv. humana 
baixo Oosctm. humano 

22 
22 
20 
24 

21 
22 
15 

25 
22 
27 
25 

1990 

25 
27 
43 

13 
18 
12 
16 

16 
12 
11 

15 
13 
15 
17 

1990 

18 
20 

3.0 
2,9 ... 
5,7 

3,1 
2,7 
3.8 

2.6 
2.3 
2,0 

11.0 

2.7 
2.4 
0.3 

38 
35 
35 
33 

34 
32 
34 

37 
36 
39 
28 

198&90 

31 
25 
19 

1,53 
0,97 
3.99 
5.14 

0.90 
2.32 
3,05 

0,69 
0.32 
0,94 
5.54 

1.98&92 

3.3 
3,0 
4,l. 

2.5 

2.7 
2,4 
3,1 

3,0 
s.7 
3.3 

... 
= 

':7/:J' 
·11,3 

... ... ... 
8,7 
a.o 
5.5 

11.2 1.1.4 

FotlfM:' ColunM 1 • 2: loiEC; eoaun. :te. I~ 1SIIC; Coluna 5: CM'Q 199-<11 • ~ 1991:: eoa.-. & e 7: dnpesU! ~ ~ • _..,._ 011 IV>dlçio GoníiMo . 
Varz~ PIB: SIMo • ~ .1995. 

Nota: Colunu .1 • 2:: ,_ • r.rt. ct. ~ - o n:.r- H prDI-, r~ utlllmdoa o• ~ ~•~Mn às turçõn ~tos. Ass<n- queo ,... ~ 'I)OOf-,.... ele 
~r~~a ......... ~ Ccll!.na 3: COfnl3 --..moa fi'OI)liiiÇ.iodwm...,. 25-.: o ·~• Tcc.mns ruo• ~"• do ..a.do do Go!h om 1980; ~ -4: tot.m ~ eamo ~ 
n~~wr.q; • ~ •cMnc. .. --..~ as scririu• •• booi6Cicn• d• ...::..: eoa..n. 5: -t.dupl• eontac..n no- ... ...-~- so....:.m.toa ~· ~. _,... 
.......... ~,._.. nW VIIICIMciD. ,_doo .... c.rupode Pft<IUIA; ~ 6. 7: ..__do$~ lsdotfal. •stlldo.Wa. mu"H::PSIS. Os ..uw.. ~ ~.,.-
~~.umawzqus..-..c~u~~~ac:orttac-n•~varm.ndoa_ss_ .. ,_.~, 



Julho de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 
00117 

Emprego 
Popcll.çio P..Uclp,açio 

Ecmomlno du mldhMH 
me!rl:• Atlv• 
("da popuo 
l.çio tCJtll) 

,.. Populaçiio P......rt.awn dll ~ R tr.blllho M Ec:anomlcam•nt• ------------'-====:c=c::::<::c=c::::=::::o::c_ _________ _ 

'P.no. 

Mato Gn:ISSO do Sul 
Mato Grosso 
G<;b 
Oistrlto FedMol 

"" ,.,._., 
ai!DdDson\1. humano 
m6clo dcsont. humlmO 
bGb:D daenv.lvnooo 

% 

1990 

44 

40 
41 
39 
38 
38 
40 
38 
41 
42 

44 
43 
44 

46 

47 .. 
49 

44 

44 
44 

46 

1990-93 

43 

.... 
% 

1990 

35 

34 

34 
33 
35 
34 
35 
35 
34 
35 
35 

35 
34 
~ 

36 

35 
36 
36 .... 
32 
23 
32 
42 

19514 

31 
30 
34 

" ,. ... 
27 

.. 
61 
25 
14 
15 
30 
29. 

47 

36 
42 

5 
u 

46 
43 
34 

31 
40 
31 

3 

1965 

49 
62 
78 

23. 

:ia 

53 
49 
33 

. 22 .,. 
26 
45 
37 
42 

26 
35 

4 

7 

33 
34' 

27 

26 
32 
25 
3 

1990-92 

26 
44 .. 

14 
47 
50 
43 
27 
27 

17 

,. 
17 
25 
34 

15 
23 
23 

17 
21 
17 
14 

1 ... 

20 
15 

• 

-.. 

11 
12 
19 
21 
is ,.. 

:_lA~ ,.. 
14 

21 
17 
23"· 
34 ... 

18. 
25 
22"· 

14 
19 
17 
13 

1990-92' 

,. 
19 

-~ 

~ ~L 2. •. e. e& !9G[JPNAD 1990: Coll.nU 3, Se 7: IBGE/Prw> 1983. , ·•· 
~Os~~ .o BIUll nio ~ • pepulaçio nn1 de rec1lo norte; o utlclo" Toc...tõns tael*lO do~ de Go~...~ 1R3. 

25 
oa. 
36. 
A2 
<13 . 

45 

36 

... 
:41 .. 
·55·, 

39. .., 
-ç"· 

52 .. 
51 
63 

1965" 

·:32 ••• 
.:·14 

.., 

.. 
39 
47 ... 

'53. 
'55~:· 

41. 
46. 
44 

.52 , .. 
.12 ... 
49 

.41 
51 

60 
49 
57 
84 

:1990-92 

'.c:S; 
~ 
24 
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Riqueza. pobreza e Investimento social 

Unidade 

Ano 

BAASIL. 

NO~~--·-M· 
Rondõni<o 

"""' Am-a 
Roraima 

Pri 
Amopi 
Teçantins 

M----dar.mlllu 

" 
1000 

-malaJtcu• -m·~· 

NOROEStE . ;a.a ·-'·-~_,:,; .. ~2~.:.._ __ .. '" ·---•-.. ........--=. 
Marriiío 
Piaul' 

Ceri 
Rio Grande do Norte 
p., ... 

P""""""'= 
~-.... , .. 
emwa 

SUDESTE 

Mino:s Gctrllia 
Espfrito Santo 
Rio doJIIMiro 
SioPaulo 

SUL 

Patanla 
Santa Catari~ 
R~Grtll"'dedoSul 

Moto Grosso do Sul 
MatoGrouo 
Goibs 
Oistnto ~r DI 

Ano 

PI!ICsesdo 
alto dosorw. hum.no 
m6dio deunv. hum~ 
baixodosenv. hum.-o 

9,0 
5,8 

10.0 
7.8 ... ... 

10,5 
10.2 

••• 

8.3 ... ... 
10,3 

9.0 
9,1 
8,8 

... 
9.2 
7,7 
7,9 

23 
50 
20 
28 
43 
23 
18 
19 
23 

25 
39 
23 
19 

22 
22 
24 

22 
22 
29 
27 

1990 

41,9 

2.2 

1U 

2,2 
1,5 
3.3 
1.0 
1.5 
3.1 
0.9 
0,5 
4,9 

4,4 
o.1 
3.8 
5.1 

2.0 
0.6 
1.7 

M 
0.4 
1.2 
0.3 

Pro~ da poOrn .... ·- -· " " 
1990 1990 

'30 28 

... -·"--. 

30 

55 

:~::r:·4 ___ 44 . 
46 
59 
52 
43 
49 
46 
38 
31 
43 

23 

28 
28 
31 
17 

24 
14 
20 

28 
23 
26 
22 

41 
48 
50 
39 
40 
45 
42 
32 
43 

. __ 23 

27 
23 
31 
1T 

19 
11 
18 

27 
21 
23 
23 

-ru"' 
" 

1990 

"" 

49 

49 
73 
57 
52 
65 
48 
32 
30 
42 

27 

32 
41 
30 
14 

38 
20 
25 

24' 
29 
36 
32 

.. ....,_ 
d• berMftcto. 
d•prwld • 

c:l•aool81 
[%do PIB) 

9.1 

5.3 
14,4 

••• 
33.7 

9.2 
22.6 
1.1 

2o.T 

20.0 
36,1 
26.2 
22.5 
32.8 
22.3 
21.0 
12.2 
15.4 

13,1 

14,0 
12,1 
19,9 
10.7 

10.2 
12.3 
15.6 

8.8 

6.9 ... 
12.7 

7.0 

Julho de 1996 

---~MúM·--·wnto 
(% do PIB) {% dei PIB} 

---·-5,! .~:::::&fb:?.§'tQ~ 

11.0 7.1 
14,3 10.1 

••• 7.4 
20.2 2U 
3,8 II.S 
7,5 !l.3,IS 

••• u· 
_._. _:~.3 :;~. ·iffiêf:.M'!USi' 

6.8 5.4 
10.4 11.2 
5.8 8,3 
6,1 8.5 
8.6 .... 
6.3 4.4 
3,5 3.11 
5.6 3.7 
3.3 3.2 

-- .. ~s~-~~-~e "&r1u:;;l 
5,0 

1U 
·r.o ... 
••• 
4,6 
4.5 

6.7 ... ... 
11,4 

••• 
15.5 
. g,o . .... 

2.0 
4,3 
3.5 

12.• 

F0111•s: CakM"t .. 1 e 2: ISCE/PNAO 1~ C:0U... .l• &: ~ 1~ .. com b-em l~ l.gg(): ColuN• 1. 8 e ~ ~ ... : EJ;IIQ..IÇio ~e_.,.._ di ,......., ~ 
v....:u: PIB: s.r.• • eon-·• 19g5. 

Nar•s: Os '"""-.:10• ,.ler-.s -o Sr-.11 • e R'(lio Norte 1'\io incluem a I)Ol)Uiaçio rural de ·~•ia Norte: o esUdo 111 TOQII'rtU\1 "ti onekoldo no~ de Galk ~ 8 • 9: ~ .X. 
~<:MI,,.c,. r..:.ra~ ... ledu••• • """""'-· 0• "'laf" epr.....,tecbs aul)l',.stlmam os &&S'UH com ~K~ue:eçio • com saúde • ,_.....,to. um• ,.~ - ~ ~ conuc-n de .....
tt.,.,olenoos ...ve n-...... eat«ude ao-no. 
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Urbanização 

- 1980 

67.5 

51,6 

46,5 
4.3.9 
59,9 
61.6 
49.0 
59.2 

31,4 
42,0 
53.1 
58.7 
52,3 
61,6 
49,3 
54,2 
49,3 

. ~S6õêSTé:::ee.1:..7"":f.T .-. a2.a 

-Gonls .......... 
Rio • Janeiro ......... 
...... --Rb Gnndlo do SUl 

!ãií'RôõêSíi' .... ..,..i" 
M.m GftaO do SUl M..,._., 
Goib 
DistritD FeOMal -. .._ ... 
eltodosonv. humano 
m6do~.humeno 

tMim ~- !'lumlr1o 

.,.: .. .... · 

67,1 
63.9 
91,8 .... 
53.6 
59,4 
67,5 

67,3 

67,1 
57.5 
62.2 
96,8 

1960 

45,0 
27,0 
12.0 

~ ec.r-1a10: 19GC/C..O 19tl0. 19iL 

1901 

75,5 

57.8 . 

58.2 
61,9 
71.4 
64,7 
50,4 
80,0 
57.7 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

,.,.. .. ·-........ ......... -" 
10.1 ... 
5.2 

10.1 
4.2 
7,7 

Populllqio -
munlolplo.HI'Mle 
â7Wml~ 

"·~ - -" " 
1991 1991 

48,1 87,3 

20.1 47,i. 

80,7---3.5 

40.0 
52.9 
65,4 
69.1 
64.1 
70,9 
58.9 
67.2 
59,1 

74,!J 
74,0 
95.3 
92,8 

4.2 
3,9 

••• 3,7 
3.2 
2.7 ... 
4.5 ... 
2.5 
3,7 
1.5, 
2,6 

27,3 42,5 

18.2 25,7 

17,5 .... 
12.8 17.1 

59,0 62.0 
35,7 .... 

F74..1. -·--,~---.-i.õ--~---·~ 

73.4 3,0 15,6 21.2 
70,6 3,7 
76,6 2,6 13.8 16,1 

61,3 . .<.:!.~.3.1-::.. ·~·~F~~;.:--·~;. 

79,4 4,0 
73.3 7,7 
ao .a 2.8 22.9 .... 
94.7 2.5 100.0 100,0 

1992 1950-92 1900 1-

60,0 3,7 31 . ... 
46,0 4.2 17 37 
20.a 5.1 

"**-:o ..-;toO. Toe_,.. f~ ~óo ~o. Gol6a ftTll.NO. 

00119 

,.,.. ..... 
Popui~H oresolmerrr 

malDI' munlclplo da populaç. 
M- <"·~ Hrnalor - Jl;q:io urt.M:) - -rnunlcfplc 

" " ,_ 1991 1980/9:1 

.....v .... ..... 7.2 .......... 70,3 ... - : 07,3 ••• Doe VIU ü. 100,0 9,8 ...... 47,i 2.7 - 76.8 4,5 - 10.5 ... 
. $11) ""-"· 35,3 4.1 
T- ..... 4,3 - 42,5 2.8 ·- .... 3,5 
Joic)Peeloii:Õ. 24.2 ... - 25.7 0,7 
M_,.. . 42.4 4.2.· - 40.1 2.9. -· .... 3.0 

>~-
IWo~ 17.1 1.2 

"""- 14.3 .... ..... _ .... • 0,7' ... _ 
32.9 1.2 

. :eurttlbe 21.2 2.3 
Rod~'::. 8,0 . 2,8 --- 18,1 1,1 

""""" ...... .'31.2 s.s 
Cule. 27.1 6.1' ....... 23.4 2.4 ._,,. 1000 2.8 
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Unidade 

Rond6rM 

··~ Amooonas 
Roraima .... 
""'""' Tocantins 

Perfil demográfico 

---milhÕes 

"'"" 

0,5 
0.3 
1,4 
0,1 
3,4 
0.2 

mill'!õcls 

1991 

1.1 
.0,4 
2.1 
0,2 
,s.o 
0,3 
0,9 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

T•:u de 
ontacdmentao anual 

d.ll popui-Çio 

% % 

1980/91 

169,1 

13,4 . ·-"' --~·9 

7,9 
3,0 
3,6 
9,6 
3,5 
4,7 

9l./2000 

3,3 

Tax• de 
n.t.llld•d• 

o/1000 

1980 

34.2 

44,7 

44,4 
46,8 
41.7 
40,2 
43,2 
49,4 

NOR~!:..~· ~~-• ...;'~:~ .. 7'""~:;MôOI ..... ~t~ · ""5'~4~(::.:.~-~ . ..:..~· • ,..::-:-·:t.~:::.·.:::~=)~ ~-·-· __ 4=?:,3' 

M ....... 
p; .. 
c .... 
Rio Gnnie do NOIU ....... 
··""""""" Af""os ....... 
Bllhi• 

SUDESTE 

MlnasGerllis 
Es;:irito Santo 
Rio de Janoiro 
SioPaulo 

4,0 4,9 
2,1 2,6 
5,3 6,4 
1.9 2,4 
2.8 3.2 
6.1 7.1 
2.0 2.5 
1.1 1.5 
9,5 ).1.9 

.·:;:z-··15~7~82.7 ___ 

13.4 1.5,7 
2.0 2.6 

11.3 12,8 
25,0 31.6 

1.9 
1.7 
1.7 
2.2 
1.3 
1.4 
2.2 
2.5 
2.1 

71,0 ,1.8 1,4 

1,5 
2,3 
.1.2 
2.1 

SUL · ... ':;· :.,:::--r:.ãJ1f19.o ·-- ~~~--~4.1 _______ _1..4 _________ o.9_ 

....... 
SantaCGtlirino 
Rio Grande do Sul 

Mato Grosso do Sul 
Moto<>ouo 
GoU, 

Distrito Feder• 

..... 
p_,sq '* 
oito c!osenv. humWIO 
m6dodoanv. hum.no 
baixo daMnV. hurMno 

7,6 
3.0 
7,8 

2.5 
3,9 
1.2 

1950 

230 
3BO 
350 

8,4 
4,5 
9.1 

1,8 
2.0 
4,0 
1.5 

1902 

490 
830 
830 

2000 

550 
980 

1.040 

0,9 , 
1.5 

3.9 
2.3 
2.8 

196002 

2.4 
2,5 
2.6 

1992-00 

1.5 
2.1 
2.9 

\47,5 
44,5 
41.5 
39.7 
41.3 
38,3 
46,7 
40,5 
42,6 

29,4 

33.1 
- 33.8 

26.2 
28,4 

33.1 
30,4 
26,3 

35,4 
39,5 
36.5 
34,2 

1992 

23.4 
29,6 
43,0 

T~do 

mortalidade 

o/1000 

1980 

6,9 
_7,9 
8,1 
5.1 
8,7 
7,5 

-~_._1~.2. 

12.4 
1.1.8 
16.7 
17.9 
19,8 
16.6 
17.0 
13.1 
12.2 

8,7 

••• 
8,9 
8,2 

Julho de 1996 

T~do ·..... 
" 

6.2 
6,9 
8,7 
6,0 
6.3 
7.0 

T_ .. .._ .. --" 

·~·~s:te.m:aí!&n 
6,9 17 
8,5 24. 
6.0 28. 
5,7 39. 
6.2 .29 
5,4 32 
6,7 _:19 ·, 
6,0 '27. 
6.2 29. 

4,3 33 
4.3 ., 
2.9 .. , 
3.2 43. 

7,3 .... _ .. _. •.e c.",::;:ifE .. .:C 
7,6 4.1 43 
7,0 3,8 48 
6,5 3.1 47 

. --· __ '"(.1. .... ~ ... ~·- -.... ~~1: 
7,1 4,4 .. 
7.1 5,1 37 
7,6 4,7 44 
5,9 3.6 45 

1992 1902 ,.../93 

6,4 2.7 .. 
7,6 ... 50 

14,0 •• o .. 
Fot'!l.s: Colunas 1 • 7: IBGE~to 1370,19&0,1991.; Cokrlu 3 • 5: M.cn.do 1993: CoU..1 6, 7 • 8: C......W.O • PinMtro 1986: Coluna 9; lBG(/PNAD 1985. 

Nota: Caluna 9: ~ U nuro.r. ..U. 1S • ~ _. qu. U"UII'I II'I<Í1odoa ~~·• ou tot.m est.nl,zadU. Os dMiol ~atM11 ao Bnlfil nio ir'ck.n • ~da ...U run.l da 
~~~. ' 
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lfJ Recursos naturais e melo ambiente 

BRASIL ~- ...... 

.........., ..... 
Cori 
Rio Grmdo do Nctte .....,. ----Blhia 

'suces1tC 

sue·· 

~ESTE-· 

Mao GroaÕ do Sul 

...... ""'"" 
""" """"""""""" 
""' ........ 
alto~. humOM 
m«<o dnenv. m.nono 
bGb:o da:smN. hurn81'10 

EscotO UrfMIIO 
tr-.tauwn 
oat~de 
tr.Umttrrto 

" 
1990 

9,9 

o.o 
0,8 
1.0 
o. o 
1.1 
1.8 

0.1 
0,8 
3,3 
0.3 
4.9 
4,5 

5,2 
5,7 
2.8 

14,4 

0,7 

••• 
29.3 
14.8 

8.5 

0,5 
4,1 

18.3 

0,0 
0.3 

••• 
23.5 

Esptou.-.. 

·-~ •ab9iod• 
tm:am.mo. 
foau úptl011 

" 
1990 

54,7 
11.5 
40.3 
54,8 
43,0 
45,3 

23,1 
35,3 
55,7 
25,3 
15,7 

7.3 
10.1 
15.3 
18,0 

0,9 
18.2 

·-57,7 
20,7 

-·- ..._ .. -- lb:o "'etads ..... ... _ . ........ ... .. 
" " " " 

1990 1989 1989 1989 

61.5 13,0 .... 
54,2 73,7 25.3 
83.< 0-' 92.4 7,5 
87.< .... 15.7 .... 1!.2 .... 
79,115 0.3 .... o.s· 

7,9 92.1 

"- c-...... •-r&~· - tNitffu -- _.._ ..,_ 
""' KWI> 

198< 1992 

... 0,5 ... 0,5 ... o.a 
540 o. o 
112 1.7 - 0,8 

............ ............ ...... -milhÕes tn3 

1990/91 

· __ 241.0 

.... 
2.<. 
1.3 
3,6 
0-' .... 
0,8 
2.7 

m"" ....... 
mdhõcls 

1M 

_1.8 

"" 0.3 

- su ~-!.9_._EWtf.'Yf<ij444§i#·i!il&i&Lo.9· -~:.:.:~-~ · .. 

= 38,0 52.0 250 1.4 ... 
37.0 24,0 75.0 210 0.3 3.2 
59.5 0,1 .... 3S2 0,5 15,7 
80,0 2.3· .... 7.3 ... 0,7 5,0 
78.4 00.0 10.0 357 0.5 3,5 
57,0 1.3 97.9 0,7 ... 0,7 3,7 
73,4 1.0 .... 1.307 1,3 2-' 
75.2 5ei.2. 43.3 ... 1.1 1.3 
87,9 11.9 87,0 1.2 1.028 u 28.9 1,5 

as~. . ~.::,. ~ : .. ,~,*~w~:i2~ i .:.:-:2.83.2~-~-- ~.:44.0 

" 
73.5 .... 27.3 4,5 1.327 2.0 50.< 15,5 
69,9 20,9 7U 2.012 2.2 2.1 2.1 
72.9 64,7 29.2 0-' 1.205 2-'' 1.9 0.2 
98,0, 65,& 22.2 11.9 1.527 2.4 8,8 262 

53.4 .... ~-~-:.:;~S!·!..'•.,··-S!·9:..~:t~---;.:P.~cl.,.siM~-1.5 ·==2S..i-:=-=2.a 
43,2 
78.7 
59,2 

0,0 
9,5 
5,2 

29.5 

83.1 
80.2 
86,2 

7!5,9 
66,0 
97,2 

48,3 • 50,9 
51.8 47,4 
87.9 29,7 

3.1.0 
44,1 
31,8 
68,2 

68.4 
55,9 
68,4 

2.8. 
0,9 
2.4 

31.0 

.... 
1.058 

713 

925 
021 
643 ... 

1.4 
1.7 
1.5 

1,0 
0,7 
1.1 
1.4 

9,5 
7,6 
8,3 

5.5 
8,9 
8,9 

0-' 

... 
8,0 
7,5 

3,9 
0,3 

0.2 

Forltn: CêlunU 1 1 2: Setoal<JS5: Colunl 3: ISGE/PNAO 1990: Colun11 4 IS: 18GE/PNSS: ~1T 1 S: MME 1!)g4: Coll.-8 110: P'r.t::l ~ 

t.t.t.; Coh.ftn 1<1 :2: ~tl(em CIO IS(OtOUib..., C...,;lo: COiun1 4: ~I~; Colut\a 5; I~ liberto I ............. eau.& ~ ~IJIPM I~. 
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Resultado em educaçii.o e saúde é inftriorà média dos paises; renda é a mais concentrada do mundo 

3rasil tem desempenho medíocre· 

o"""=fn '111'1 """""'""''~. 
:::." .. :::::.~.:: ~\ . 
llom•o~••m•n· .• • _, ~ 
lo hum•nn. , . 
pr.n..•pllm~•f 

,.. '""'P•t•do a 
:wa.-.ol,..~fCO<IQm.:,. 

<.:un>odc.I<JM ~r-~•~• "' 111..lo.• 
.Jurn<K""".k;,·t'Ju.,..._..,,.,..,.," 
tci'CC um Jncmponl>t> mln><>r • 
mt<I1Jmuno.l••hnrr<l9o0~1~! 

!"<>~ ~! ""'>.•' m .. !'l.)o mclh""'" 
P<l<'.:... m~•~.k ltl-o,.... .ln<'nwl 
••mmro hu.....n... 1'1 ~.o~ ...... , J., 
lllll,.•br ... l~r.>toommor: lll"~ 

Sr,.., l"'flo.lo." !:lr•>IIIUI. •nl;, 

o~ ""''"' ''"""''"'~"''""' • .,.., 
"'""'"· ..... Jo, .;.. ................ ~. 
cn-•m c.:unorruumcnt<", sn • ...,.. 
r.allu J>el• J)«lum.lo hrho.l<>< 
!;nu~t•nl"- .,,.., ,, .... '"'•""' 

ruo"" ttodu.llllcm melhor.• r••• 
a popul~ <nm.) um l<><lu. 1> p.o1•, 

"""""~ k'n..lc> o'"'"'~""'"""''"'' 
dWdC'.;on.;mt•~.krcnll. 

o. ~ "''" n~• ..Jcrcm "'"' 
n:nd~ lU "<:1":1 ,.,.,.,.,, ,to '~"" .. 
do•~..,...mall~«'> 

l':l.uc •rt"alldM!c dno:nh;W.~op<o., 

il.ri~- $<!biT ~~"""'""'"""' 
H .. ,_I'J9S o~ám b- cm ..L>· 
doo Jr~ 199)), ~~VIII~ rct.• 
PSI.D (ProJITim~ ~ !Wt.I>C'I
t..:nr!J.IJ paraoUeJor~r•ol•rmmt<>l. 
bu ~~~ .1.1 OSl: mou. "'" 

Jq.,o, u JOH flrr.:lw:~"" u.,sotn ... ~· 
"'""'nro Hum.anoJ, oliW .l.a .... liu 
OJ PO>SCO sq<~ndo ..,., .. n.;.>l.a <lU~ 
arnrb""' e<;rcrothõ.l <k •~.1.1. C'Ju· 
a;;•ucpo<ier d.C"armpr.a bu>o.:u. 

O.. ·~ xr=m•• .a um .!o.l.• 
p!.lr>mmr..KOIIOftii«>W~r,J., • 
~prol dcmmr~ 00.:,.,.,,..,..., 
u~n.;.a.k•..W.-rrrlot~oin•• 
u~" ~~r.il.k ~ .k um.l ropu 
u.~·-rnrvftNo.K.a....,...jrmNI· 
Jo) p.clu t.u» de m.amc;ub dao l" 
•o.lo'J;t•u) 

.:.U NWIO-·I'IY;, w llr~>ol ,;.... 
com 11m uwhcotd.C"0.<9ot:wndo I" 
ld.uldc~nn!WOIYtmrnrobwn.r.llo 

que ~»•• >IHum ~nça~ So rcl.r.· 
!u...,..l*· .. po..UO rra lrH•rr•· 
mrn~ftldhor!O.~J. 

Pclu bdo ............ o ~ nli 
pnhan.lo poso.;On no rndru. ktl• 
dCJ pul.dCJóo~pDUO.IIO.IIO.ll'l• 
r..nor.panSP.a,:ora. 

luc <""'DI...;iO Ntlnc, no •·.:-rd.l• 
<Jo<. a mu~ .lo Br.aorl cm 19'1 

Desigualdade impede crescimento do país 

-·· --· -<IW-J*II'f"dooi•-_,..__o,.-. ----porlord<pn.pooiO--"""""' ....... ,.........,....,..... __ 
IIICD>InoC~woa.,...-,......_, 

.,lo>q .......... _......,.._, 

"'"-""'-""' lins.Joa.o""""_.,..$10 ._ .............. t-~ 
----oaopoooiDK. 

I••.:..O.,..,pot~iõ.:r 

.... ~r- ... .....s.-,....Jr•""JOII....siao;Modt..,._,......._.,_ .......... ___ _ 
~~-dt...-4-o<--------.o-"-·•poe.. ... _...,. -... -... - ... .........,..c..nt.._.no., 
-~-...-.tt_.. 

'=~·%'~-,_ ... ___ 
rtó<',_do_ ........ ....,._ .. ..,.. .. ---... --... -... --dt--dt-----oo:!!I!Oio ..... 

!" ......... ,..,..... ..... _, ... -... .......... ~ -.. ---.~.--""~P"'""'"'""'" -··--L0.."/;00 __ ............... """---...... ._ ..... __ ~ 
""" ""_ ........ __ .. 
.....r.~ ...... ._ • ..,.... -..---· 0>-..... --1111· :ra."""-""""-·-~--~-. --... ""-~-----~ ~- .. --··-do ---------·-·ifroOo>~ ... 

Educação leva à transformação estrutural .......... 
0-·0NU·Iono .... ""'·---.~-·do.,.,_."""--~ ,......,... ...... .........._.. ... 
·-""""""""""'""'""" .. ..._ ... ~-..-. ,......_,......_ .......... ........- ... _,....,._ .. .._,., ... _0 __ ---·............. ""'. __ -·~·-·--o-hqworko. <.:otNidoSul>--... -... .... -. ........ ~ .. ---.... ~ 
............ __ 
... ..:...-..... -

~ .. ,. _ 
-.w-.,.-..u. ... .... _,......,., __ ... 
,.. ..... ...,_ ..... ,...._ lõ-bmrplod<_ .. _ 

--·~ ......... ~ ~ ............ --.
-~d<P!a-'pof........ __ , ..... o.. 

Pllll .... -~-..... _.,.~ _.....,.,..._4<_ 
.......... ,_....~ ........ --·-Qioifto.L lino9.!._ .. _ ...... .. ............... _ ...... .. -·-·o--a..tJ. ..... ~~,...,.,... .... ._ .,.o..,........,,..Qo<ow. 

>l.oro ... nolteumplo..._.,> ................... ....-. ..... 

--··.,.'"'~ 
__ .. ___ ....... 
--·~ -· ,.,_,.._.,__ 
-...... .. - ... 191Gmod< t:».:.."((t.,... ___ • 

_,"""""'"' ct.'U Jl61 ~,_ .. 1> _ _,.....,.....,,. 

----·-~e .....,__~·-..... --.. .. ............ k ............... __ ... __ ....... .,.....,. 
.................. ,...., ... _,""' ,.,,: . ...._.,., ___ .. 
........... _.... . ......._.... -.-...... ~ ............... ... .............. _ ...... _,"10 
~.~ 

Condição feminina é destaque brasileiro 
~.-.-....c.ol<...,n• 
.............................. 1"'. 

........ ---."" __ 
""'~---""'""'· .,..,.. .... "''"p-..poxodod<.S.. (lood<o---.S.. 

"""""""'"no......,loo!.oor""""' 
w..l<t!lrlo1lo'Ct)!~·
:...-t,:e...J..u,..,.oll<>«m>>vr· ....,.,.,,,_...ola«...,<IGi.M. 
........... ._ .. .t... 

... .._ ... _ _.... .. ....:~ ...... _ _,_ 
::::.::::::::..~,mi """"'olor""""""'··- ... llt .............. .w .. ...,..s...w. -·--7.1 .. ""-<0ol<r• ..................... _...u. ......... ..., ....... _,.._"''011 ""_..,_ ........ , ......... ; ... - ...... ,.H.__,.,.,.. 1"'--·-•·EM··--....... ,..,.~ ... oloola.S. .......................... ~ -· \!.· .. --.. ""'' ... -....... .u.~-~ 

-"""·""~""""uor>oa-oe· ,_, ... _,..,.,....,~, 
a.,.,.,..,<aso>...,..,_ollt.poi . ._ ......... ,.,... .... ,.. ....... ..,_. __ _.... ..... 

~·-~- ......... .. _.., ..... __ ,_ :;:·';"-===~ ................. .-.... , ... _ ... 
n>u-.r
'"'"'"""''-"1«............, --..... -.......... 

....,.., 100.~....., ,_n ._,,, 

...... ~-............... ~ .................................. ............ _......,. ... """" ,_ ..... .-... ;;::-:!:::'~""":':';: 
,.,. ..... -"'>_ ................. 
..t.l:~--- A<oquao"'-••-...,. .. .. ...._-... """"' """"'"'·' ...................... . l'', ...................... ..... 

.. --··---· ,.., __ .._...,... ... """' ... ;;,~t" .. ....-oca- _,, ................ ~ ...... ,_...!, ...-( .. ,....,._ .. __ 
"""''· ........ .~ ............ ~· t"''"'""'"olo"""'-"'p .u, ....... (;)tl,j,o ........ , .. 

~ dos dod<». IISWos no rtb
fO....,,tlll~eopnno•trO(olu.. ... 
docnc..,osp.au.csa.m rft<lro:cm~· 
doudcdomYOt••mcntu llumaDu 

O pnnonro «>k>o..W.. .k cuJo-o <> 
••nlo.rnjl e o C..n•.U.~orn !lftt Ulll 
~c 0.11~1 I) !'-'>S '"'""''~mm.:~"" 
q"" ""'~•m mclhorpoSr>.iO~~ M, 
~""'·c;o,.ll)H.Jt\!.üS,>L.. ... ~ 
(ou•.kl<•oloco.;ao 

Como ~ .. do<; ......... ~ """ 
~ICOS do_ PNt.;D qt>C <nefFil .... • 
~nos dad<:rs soboc Ammcal..l· 
!rn.o • C..r.be, ~~ p.o..a ;k nwR<'f 
ct'i<:omc~ <m lnnllorm.ar ,..., te'<>· 

~a •m ~ol~uncnto 1101m.an" 
,.., ~r•l•l. Hot:ldur.u. a :.a~•·.w.·•· 
!'ôr..ua~ 8.:>1,. ..... IWI<'m~ c 
Miou" 

To.lo• <n ,ompoMnrot >lu !Ir~ 
•>I nn ... h~ta W.:. rnrintumC'I'"' 
rmrJ~o.cnt~oallolro'u.t~r• 
rren••nm problnnu a• f:IIC'"'• m· 
rcrna.a<OI'C'CC<Ite'fner.!r. 

l'fo•-a.loqur<l!;oreWono• """' 
o bra,>ltot umJo<'!U&!IO<lUC""'' 
,..... """""'"'"&li.: I! rm Jn.:n 
"'"'""'"'<> ~u ..... nu • "cnrc •I'• 
nl> .t•.,.l'-'n n••"' .....Oro c I''•' 

D'""'"''·~• .U ·~·· ,.,...,. ,; ...,.. 
lo~af~"""~· Ha'" ti' .ot•jl....,• 

!l•· h•J•Iurm .. ~,.,,~..,.,.,,.~ '" 
~••r-J""o"'lotor><>n..o.al...o.••• 
o onu .k 1~. cm"'"""<''"''"',.)" 
~~~· ... 1'~ ..... k..·.d. ~·"" ..... .. 
""''"•' <•<•b~ ......... J.a ...... ~ .. .., .. . 
., ,.,.,,,., r""''"""~ .. ~,. "'"'""" 
v.,.vrmcmv '""""""" ~•<>JI. ,...,, 
moN<Uo,.~Jo.~nmr.:. 

U !'1•~., ~'<•1. "'"w:>JU ..,,.,..,,, 

....... '""" .JooJ ......... "'··~·-· quc .. >Jltl.-..:1,.•, lf'C(l<11.,.Jt"'"' 
ttrb ....... , ~• rond. ~ll> cl<> .,.., 
,.,,,.,;.,,.,.,m ""'a,..,.,...,. """""4 
'""""'"'" • .,,.....,.;., Jo III•'" ,., 
r•n>.•n~""'ndr•< 

hrJ ,.....,p • .,, .. , nu\ lft...W, , 
.l<!ctcn,•cncn:u•••.,.>IT.•r•"••< 
ma .. NC'ItJ•~c.lc•P.· 
~ .·., ••u• -:onor,. J!..l •n~• 
no~,.,.t 

.\.1"""" ~ tU<>p>a. <>p,liOokp~·t 
,...;<)o.•••ucnl"'~~uccbo~ Jc 
<Uo.lu>>o>llrc<l!s"'~~=J• 
~~-'"""''~o I!>H< .,, ;!)<Oo ,,.,.,, 

"''" ~nlt..om •I'<""' l.n •<l•' 
""'""'"!\l<'"':o-...m• .. .,.xr••• 
.~~· 



00124 ANAIS DO SENADO FEDERAL Julho de 1996 

1a 6brasil .._.,.,..,,,,,,.o~c..., ..... .~.,,... 

QUAUDAOEDEV$DA 1 fndice que analisa renda. escolaridade' e ex.pecrativa de soórevivéncia mostra desigualdade 

ONU revela a existência de três ''brasis" 
........... lol(AO ~" _.,... •• , ·~ ......... .. 

·-- !LIII4c~"VT .. li>H"""'"' ... .. .... . ~-w ·:::~:.~::;:~, .. . 
-~···- l' .. •. ,. ................... ~.- .. ...... '"" ....~,....... L " -.................. ~~~~ ............. . ;:::!"'""...:.::. . ~ ~ .. <~> :~:.:"..,-::;;~ 
~....... ...,.,, 
f'..l " 1\HI ,J., w., •~.mJ..· J.o ""' '·"'!"""'-· .. ..,.: ... ...,...._ ... .J,., ... ,... 
,...,.,....,_.....,,..~o ... """'"' !>!~,·r"'""'~"''""...,,....;..o, "'""""'"' ___ ...._ ..... -.-~ ........ --
Co.J.o.pot•"l-.... - ..... '"""""'_.._,..,, .... 

t".Z~'l~:·z.... ........... ::o...:t~_;;;.:::.':~ 
................. _." ...... ~~- ..-••• ..u.oo~». ... ..-""" .... """'"""""'- . ..... ~ ... ,.., ... , .. .k flm<l.o!ldltkl;. 

O..:..<M:Sl..a..looo-n<"" ,,._...,...,. __ .J.:b<""-

""--<1. , ---o-..... .... 
l<l<...,....lo.••• ............... .....-. .. --.~ 

'"""'"""""'ool~l•l...a..- .... 10:· nn.J•,.••hkw<k...,.. .. Oir,,..,., 
,....,.........,,,,.., .. ....,.1<..-.l.l n,.;,..•IJod..WW,',,._, .... 
f........,r___. ............ ,......a.. ""'.,...,,_.....,.s..,._ 
... ~,..._ ..... ).>ww .... J .................... ., ...... "'~.~ 

..... -.-................ "" ''~~"'~"'""'-''""""' 
~ .. - ""l""' .............. , ....... ~b-,,w •• ~õ<.oo.I<,J.o ...... ~-~ .....,, ... ~14<•<....,._..;...,,.,.... 
......... ~ ...... .No .. -.-. ........ "'""""""" ... 
"""<O"'""""""" ,,...,.t><W..o<mll>ll<"l« 
:..-......,1",.......,.,.~ ... x,_..._,.e.n~u··-

'"".....,"'...,.,~ ............ >1. "'"''·"-·-......... """~ ....... -.:... ........ ~ .... ~ .......... .,...~-l•-I<K'.onl.I>Wooi-.N _ .... !.i< ...... ~-... "" 
~.""""""...,... •"'-'<)...SO.IIr .. ..,..,.....w.. 

"-l.obo>•ko<>I.O .... . ....... 
,.,. ..... ., ..... v ................ 

..... "'-""'"'*'""-'"'' 
___ , __ ._, __ ,_ ......... .J.> ..... ... _____ .. _ ... 

..... -_.,..._,;..........,. 

--~~..J.l:U<%N 
~ 

_.JYIIII.'"" -Ju•:oro> 

m:::..---- i!::"..==-=-=~::-• .. - 7Uo ,.,,._ 
1'1 ... ...__'"',__,... 1'110o'-"t ....... -u.o ... - -.. , ___ UJ ..-s- _,... .. ..... __ .. 
P'l"--eao- ..... "',._"""-" -Ul 

n< .._ ,,,.. 

... - ll.nl ,.._ ...,, .... _ o.ol1' ..... -... .. _ 
·~·- ··~ »,....,_ urs 

-f.....,.J.,.,, .. ,~o.,_. 
"''""·\-1.'!"1,1) ... "'"'·-· ....... ~ ........ m•><<~ot:WI:.CUIIIH 
J..,OI-.1<0,1(10, 

• ....-..... .,.. .... roj ........ 
.. ...-.,.. .............. b<..Jo>. _ ..... .- ... ~. s=.=.:::-...: .. ra:::=::..~ ...... - ....... ________ _ -

o>IOH.J.o..:O ........ .,,.......,., 
.... """"<~>l,....,u_ ..,. _ _..., ............ . 
....,...,H•-~\o.o'OJ,.\".1< .. ... 
.... ~~cmll'.!<""""' >!.t._,...,.....t.o_ ..... _, 
J• .. lpol<o .......... ~ .... "'"""" 

................ ..s.-r~woow> ... 
'.!.&..,....._ .... ~,.... .............. . 
-.lopdo-~- .......... _f.•· 
I..Jo>i-•-•llnH0<1'.ol..,.. 
~-~ ... , ........ _._ .. _ .. _ .... .... 

' 

Ol •• 6$ 

. "'......... ~ ----·-------" ----....._ ...... __ ""1 

,__ __ .. 1 __ ... , 

-• " u .•. 
~· • .u "' ~ u ,. 

'" "' ·~ •. '* 

Relatório e inêãito no país T~lftpo de vida é maior t:rn RR 

.. -... .. - J ....... ---··- ... ~- ··~-·-'""''"'' .... '"'"'' 

Pobres somam 41,9.milhões 

oi' ,. "'" .,.,.._._ I ""'""'-"'l'><>otr.oo~,:,,.,.,~ 
0~-1)~ iooololl.od<.!o4ooo.,.....,.......,~· _.p<»rolcoo...-«'"'1 .. 1•· .. K>Oo..J<<li>:Wn«J.<"'' --t:m-<a.iatobbr-

..... ..,do~poro.....Jtr .. ....-- ..... -
C>LSiooO~, .. -.u_ ... . -~~--ll....r"do -- :< ........... ú<odo< ..... - t...l~;o. ............... .- .... 'I: .....--~-""Kwoa ~ ... ___ .,., --""Hroo.!. o;J.H..,.,..).S,_~.....,.....,. 

\'.i _......__!oilo__,~,., ---C"""" -·-·--- fni"'o1,.-. 
)!C''õ.~~~-=~...::=·= "ó';:"",.:r-~,:: .... ,.w. :..=".::'.:.:":::!",'!: ................ ""-·,....,...: t-.... __ ,...._.-

~. "'""!'dol_/l._<loo_ -~~~--._-·,,._. ... -.-. ........ -•~'""'"'"" .,.._.~ ...... IOOoo!..-.. 

··.~1-=-~.:.:.--=: .~o=.~..:..-:.! s_. .. -~==- .. ::=~~ ... ~ , .... --,...-· o-..........-...~ 

: -~~---- ..._._,,_, o.---...... K..-", • .u..,...._ 
. .... ~n -•-·-· ~.~c...,. ...... ...,~ .... -

·-~~---...--

.... _____ _ 
p:n><.-dwp•.I0'1o4o~ 

"-.N""'•••:....-. '""'""'- ,..,,......,.,..,.I""P"'.,.. ~ .,...... • ..._.. .... -....... ~....................... .....- ..... f....so...-... 
............... ~-..~. ~----- ~.Jo---. ..... .........w. . .:..-u .......... 

Oo<loo_,_,.,.,. ... _ ,..._.. .. -. ........ .. 
"T ..... .-,,""""'"',..,Jo- o_....d.oPrMi<""'" .:.mo-,.,...w~ .f"-odolu•""'"".,.... 
•o.lo.lo--'-""~ "'---~pM><> .. o.~o .... ..,....,"""""''-.' "'~"'"',...o.-........,..,u.. 

,,,....._..poli« .. -' .. nini .... ___ "" 

.__.......a.;._ 
· o~co.....;..,..,_,,...~...,.- ~""~<>..t.CC. .!"'o•._.!<,....., .. ,, • .,.. ~·H-.o~<>oM!o.l.,........,,.., ... L' ... o,l'!!""--ÕOR!' ,.,....,...,01\"""""""''"'rno.Mo "''""'p«U>'•.It<•.t....!r..., •"'"'·:4<o"'•>Ol.o< ... oi<ol.....,, 

, .. _rw.w,._...., .... .. 
•t:..! ~~:::·~;..-:,~ ::::~~ .......... -- ·.s:.~~=H• " ··~,...~=-.......... ..._ 
-;p~-:. .... ~..-:o.; ...::=..-~"'.:'= ::::'"' .... -:~=.-;,::.:.-:: :':.."::"'~~~~.:::. 

~<>-·-- .. -... ... 4•••••ll.~ooo,.....,~r...-....,..,.,. 
..... ~o~n ....... _ ........... .......... -, ... ,.., 
(....- ... - ..... .!< 

~ ""P'-•-Eiul«• .!o6ooloo...,,.....,....,.,_ ..._..._~o•~-ok m ..... ....-.,., ..... .,,.M, . ..,_. ..... - ..... -__ ,.n~olo-- ..,.",oli>o<MÕ'I""'- .!«....,...., .... ,,"""'" ~ ..... -.,.,,. .... :...on.sc-......... ..... 

Norte e Vale do Jequitinhonha 
formam outra Minas Gerais 

..... 0 .. 110'10 .. -.. - ... --'·•J>...:O ___ .. __ 

..... .._ .............. ~-··""''' ,.. ....................... ~ .... .. ...... -......... ~ ................. . ............. ~ 
l·n<".U""".........,,..-., ..... .......... ~-............ . .................. ~ ......... .... 

'"'"""!rwnpd~).lonnro>< .. «· ......,......,..,,.., 
"'""'"'""""'_ .... ..... , ...... -a> ........ .... 

: ·••o!> """""" ......... ~ .. 
........ ...-....... """""""'"''"" ................... ~ ..... -· ..... ...... ........................ _ .......... . 
'~"""~.lo-.lo> 

,., ............ ~ ........... ,J.o ... 
..,.._.... ................... ..... 
..... .u.~M ... ~·~--... ,_ ........ _..:....s.:. ,.,.,.............,.,,l ....... ~~-.. ,_..,. ............. ,::-.. 

..... J<o ..... ..wa .............. .. .................... ,, .............. ... ...,._ ....... -............ -. 
...... ;, .... ,..b<..Jo. 

,;. ..... .,., ................. .,.. 
.............. J .................. . .................. ,.. .. .:., ... ,.... ... ... 

·~ ""'-'',_ ... ...,,,.....,, . 
.~,. .. ~~)~- """"""' ......... _ .............. t:so ...... 

.. ..._ ... ""~·· ... ,.,.o.:.o. ...... :p<" ............ .. 
, • ..,. ...... :~ott.•..lo•roj .... . 
.!<1~<>!»"•:01 .......... -~- ...... -......... . .......... ,..u~.J~ ... ""' 
...... i"-.... ......se..: ....... ......, 
""'F""""'""'_ ..... .,_ 
)1<1 ........ - .............. ~ ..... .......................................... .............. -............. ~ .... .......... _ .. ,... ................ . 
""""'"""""""-~--··"'•''' .. . ._ .......... 9f<" .... .,..., ... . 

i<. foi - ~ ....... M ......... ... ,..,.,ao..,_..._...._..,.,.dn., . .oJoa,.,.,....,.. .. ,.,.~c, ... pl .... 

~-~ .... .,......,.,J.)-1 .. .. ............................... , .. .... 
~~~---~-·"· .:.J<H .. ..., ... ,...,,,_"""' ,..,..,,-.a ... ,,... ...... _ 
rv' ................... - .... ptB 
•P•..S•oolnt.-. ... ,,.,.,.....,. .... ~__.. ........ ,., 

•""""""""''~""" .... -· ...... · ,......... • ., ... .so ...... - .. . --·J'Oio.u-· ........ 1"oodo,.. " 
•• _ .... k .. W..-p 

.... ,.-... ~ ....... _ ...... 
~=;;.~:.:.~ :::;~' 
~ .. ~~·~""'"'' 
.,,_,..,.li ... ~t. ... ""'"' 

~ ..... -....."!' ............. ...... 
....,ott,...~ol<ot••'"u,. 
............................... ,!< ... <> 
.~o ................ ,......._ ..... 
....-~ ........ ,.........., ....... ~ 
~ ............. """" ... ""'"'"'" . ................. .-....... ..... . ..................... ,... ..... ~ .. ·-...,.,.,., ............... -....... . 

.!.&""'-'"',...,.,.,.,..., ... 
~-··-~"''' hoo«o<lown_,.-...., ... 
of>lll'.~:flf.O>J<>U.""'"...,. 
~ ....... , ........ _ ..... ....,.," 
"'"""""' .......... J.&:o..l<n< .. ..,_ ... "',...,...,._..,., .............. -~ ........... ... ..................... -. ... ... .•. ...-........ ~,_.,,.,.,.. 
. .... w.. ............ ,... .... 

~··~•..U•t>m>J .... ,.-..... 
s...;.......,~I'JI'-· 

-1:19.!'\~-~''"""""--·""·P"" ~.,.-........ ~ 
·--~ .... -............ _"'_ -H,_....U_ .. <"'""<>• 

~-·-·-..-_, .... ~.n<d<o~t-_._ .. ....... -.... ......._.... 
... _, ___ _ 
~ ..... ....._ ..... .. 

'....sodoolo<l>>o«> .... ..-_,.._. ..... --.. .!n•qual....,.....,.ro...,..,.,,.. 
~oiM <I,...,....._ .. ..,... ol< .......... - ..... ......:...................... ...,...,..,_ 
,...,-~ ..... -, ..... ~ __ .......... _.~, ... . 

~~>o~nl • ....,.SO-IIoolo .... ~ ... . 
-·~,.. .......... -.. .. .. Ol'I<I"'"',_,...,IW,...>. 



Julho de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00125 

FOIJIA DE 5.PAIJW 

·,,UAUDADEDEVJDA3 Exp~ctativa devida (66,3 anos) e renda média do brasileiro (US$5.240) mantiveram-se_estáveis 

Escolaridade derruba índice do Brasil ... -'· '·.~,- ' 

·""!'""""'".lu ~~ .L. iulbo~ A <'.~.\.Kf'IU"•"'<l'•Nrlnobno.,~vt. J'l'~" ~ lõ!S.au<l ..... I 
;~Lu,...,.., ....... ~ ... n w,. <n•~·"~ ~-.-nri.,.,.l;.:.t~,..,.~ .:..:. ·;=~ : :·: :.: _;..'i ~.ado~..,. ll<~•dõ.o c'""' a f'lrl..:i· 

........... u .. .,,... I' }f· .. r~~.:: ... %:":·~· l·..........U.· ·;::::~!g::t;!lLqQiiUitl• ·t~.\'~:!,"!.~:".l."otc •l'ru· I 

NOAR 

Mais uma 

loSu<unol ... .,_ 

..,_ \~Iro&.&! Jc "o • '"''"""" .u.Jo" dor"'' .. """ n~· ·• 1>.-toU(J<> .S..· :hllllio,. n .. l!r•..d ••• P~•• !'uram cum•<l•M'=r&.n ,......... I 
·~·. " llr...,l ' li·, :; -'l<m.al.olo<ul):ollloun~<m,JtiiUldo•,. ·•~~~.-. . '""' maour <lcom•'"wimmo>hu· PllUONOCS4 
• 'IlM •ma r-•· .....;'-- llr•"'""'"' ,o,.u~ r-or• ...._,;..,.,k, • ,\ noNio p.u'õl"" P""""'"""' .olt., tnJW\j""ti.I<;<'<">!Utllf-ll'<lr· .s...._.,_~au~ 

·,_,~~~~~~ .•. ,~.~;;:;~""'"'"'.~ .......... H. ;:;::::~·:;:;,:·.~.~~~ :~~~~~t:;' .. ~.~~:J: I 
.m~n. 0 prtfrtiP rSirL'C' 
{>m<ld#:rN"''fdids. 

Stpndo ~ .olq"" A~ 
KMprt "" I<ICILl, "11 apliao• 
(.!L>~r""""'""''/IOU"o&r 
ptuda 'P'n"UIJII .. ,.. ..... 

,·...,.J&AJntr .... J.o)'ul -~ J~<'v.ool.>to.J.o.lo·,'ILI<'t>..i''"' J~ , '" ,t.,• tOtJI"»,S, An.-.,NUI:l. ~;,'1". """ , 
• ""' IUIUin&...,,lrl~~•· U.."ll ru~·~~,.. l•">t"<i"'"~~ . .t.: . .W!"'I"'I.o;.N•dutr~ .. ~~.ob<1ir~· .1 "....t. ··rn,.,~,. ·r..; olino."O 

"-"tiii>IILIM>""hl<LJ.IIO.l,ol!r•Otl •'Lo.l.a'""-'"'"'>h'Hclk!3"!'<:t""' .:..... wumo ........ nn l"ruC~~-~1 ~ ll~t:umJ'L....,..~o.loltllie<nt<l'll' 

-,\Jair-~ 
n~ o/ia a..,_ I "~«c· 

J~ .. -l'ft"M'S,.......W4al· 
.... ,....... ~- tradl!6 

'~'"'""' "'"'"""' """'" ltWo de- pn•"' rt·~s ;_"'-101-..: -tL'"<'QM .. ~.,. .... ...,O.ilc. .. ~~'![-~pcnlcu..;.1 J"'rau5f"• 
1"11"~ :.:.0 IUn......,.<bSul. ,.·, c->I.IWI .. A ...,....._,.ll._.t,~c-~Ldo ""'' A ~Xrcct>to.•~ tk~ ,Jcn. i">r.m· ,.,...duMct.:os<ll. • ., ... bdo# ... """"-"""""'" ! __ • ...._, __ 

~ .......... n>'fl'l<lka. 
(.!o ..... . 

,.......,,.. .tu~. !><~........,C. d,...,,..,.....r.,..,.I'N~ccadoe~2.'f lciL"<>sWIIbcm~.......,..'l""•d.- Armdaaiusudodolk&Jitoi.St 
l':uc:u-u. l'nu. ,;.,~ !l.olo•"' c •'"'"~""""' .. F•nn .:om olllo...,• .. ..,.vmnbosdo>/>1.-rco.'O.'. • .t'SS5.14!...:onltlll,;::45.%4.!naAr· I ... "'"' ................... ats:e """"' st~~l•....,ro r

"~ 

A a ...... aw;r Mmopo~~J· 
" ... """"'"" ... .......,_~ 
~- • ""'" IÍI'I' -o: ,.o. ....,_,_,....,...,..u ... ·~,...,...m..,..,.... -•ul.,rnn~t<>h..........,.IIO>.II:atto$ llo.:llolcno<km~m>IOfnP«U-· p:n~ia. t;ss SJI:,... t.:tvpa; ~ 

,,,..t..~,,.,.,.J..""''"•.S.wl~ r•r ..... u.-ll><d>o..r.:..:nmt .. ....,IIO •~<•tk-•Ml.:ot;;v.ano"l.""""idns t:~~~~n.n<:luk.IO'I . 

••'.' 

!"·';;• 

-.. -: 

r.:mmosHur.wroo;. Bal~nço·d~ '1~95 serei lançado hoje, ~m Londres 

Anistia Internacional faz · 
registro mundial de violações 

(:om.am.aoo>ruj:'Cis~dt-~ 
de cunllnns ).'OI'",<.aw.e úe mn e 
d!1~1n.s cm P'f'Lo:n&S IU'i>an». o 
fl~:lll do.-.·rml<ou :I<IS prcunc.a no 
!l'lal<)f",."IWI d.o AnLSII.I lntc-rna· 
c10nal, mudktc: pro-..lom~en I'Lu· • 
rturnn<.um 1.1 mdhiotk W>lunfj. 
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O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de Hol
landa, por 20 minutos. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PA.-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, a discus
são sobre os efeitos e a abrangência da tão falada 
globalização não cabe num único discurso. É tarefa 
para pesquisadores, estudiosos, cientistas, jornalis
tas e políticos elaborarem com calma e pertinácia, 
observando conseqüências na vida das pessoas e 
das comunidades. O Brasil do Plano Real, no entan
to, está decisivamente colocado no centro deste de
bate, uma vez que a estabilidade da moeda está 
sendo feita com base numa abertura para importa
ções e nas âncoras da taxa de juros e do câmbio. O 
Brasil precisa de capital estrangeiro para financiar 
seu desenvoMmento, uma vez que os recursos na· 
clonais do Estado escassearam e se tomaram insufi
cientes até mesmo para manter a infra-estrutura do 
País. 

A globalização não é um fenômeno novo. É um 
processo que caminha em ciclos, mais ou menos rá
pidos. Veja-se, por exemplo, que os descobrimentos 
manlimos do final do século XN modificaram a vida 
na Europa. As nações do Velho .COntinente, mergu- .· 
lhadas na escuridão da Idade Média, não tinham ai· 
temativas, nem possuíam perspectivas. O povo era 
ignorante e pobre. Não havia Estados nacionais or-
ganizados e preocupados com o desenvolvimento. · 

As descobertas das novas terras no além-mar 
permitiram a migração de milhões de europeus para 
a colonização do novo território. Esse movimento, no 
caso de Portugal, por exemplo, permitiu a solução 
naquele país de graves problemas de habitação, de 
saneamento e de comércio, uma vez que surgiram 
novos parceiros e novas mercadorias a serem nego
ciadas. 

O mesmo ocorreu na Inglaterra nos séculos 
XVIII e XIX. Cidades, como Londres, eram poluídas, 
infestadas de mendigos e extremamente perigosas. 
A colonização do oeste norte-americano permitiu 
que milhões de cidadãos britãnicos encontrassem 
uma nova perspectiva para a existência. A vida na 
Inglaterra melhorou, os problemas básicos foram so
lucionados. De uma maneira geral, o fenômeno atin
giu a Alemanha, a França, os países nórdicos e a 
Itália. No século seguinte, os japoneses saíram de 
suas ilhas e também demandaram o novo mundo. 

Aliás, foram os portugueses, em primeiro lugar, 
e depois os ingleses, que abriram o mercado japo
nês para o mundo. Lá, em Nagasaki, no extremo sul 
do Japão, está uma importante colônia católica. O 
Papa João Paulo 11 já esteve lá Os japoneses, por sua 

vez, fundaram colônias importantes nos Estados 
Unidos e no Brasil. A globalização é um fenômeno 
antigo. Os povos são levados por necessidades ime
diatas a buscar melhores pm;pectivas de vida em 
outros lugarés. E, assim agindo, abrem novos cami-

. nhos de comércio, descobrem a modernidade e pro
duzem conceitos que modificam as suas comunida
des. 

Não há ponto final nesse processo. A novidade 
que ocorre agora, no fim do século XX. é o extraordi
nário desenvolvimento da tecnologia. A verdadeira 
globalização está ocorrendo porque as tecnologias 
de comunicação permitem que o. homem entre em 
contato, ao vivo, com outro ser humano em qualquer 
parte do mundo, em qualquer momento. É possível 
transmitir dados, receber informações, ler jornais e 
consultar arquivos de governos, instituições bancá
rias ou universidades. O processo do conhecimento 
e da informação está passando, este sim, por uma 
verdadeira revolução. O conhecimento está sendo 
verdadeiramente democratizado. 

A mesma constatação, no entanto, poderia ser 
feita por algum político ou estudioso no final do sé
culo XV. A construção das caravelas e a adoção da 
vela triangular- a vela latina - resultaram em barcos 

· que podiam navegar contra o vento. Esse detalhe, 
aliado à construção de uma embarcação leve e ve
loz, de manutenção rápida e barata, revolucionou o 
mundo da época. Era - e, de fato, foi - uma con
quista notável para aquele momento. Era a tecnolo
gia a serviço da globalização. 
· O Sr. Lúcio Alcântara - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JOEL DJ: HOLLANDA- Ouço V. Ex", 
comprazer. 

O Sr. Lúcio Alcântara - V. Ex" está abordan
do esse processo complexo e fascinante de integra· 
ção mundial. De fato, estamos unindo países e po
vos através da comunicação, da telemática, da infor
mação, da disseminação da informação por diversas 
maneiras. Por outro lado, assistimos à formação dos 
grandes blocos econômicos como a União Européia, 
o Mercosul, o Nafta, os Tigres Asiáticos, e assim por 
diante. Tudo isso acontece com um fato lamentável. 
Ao mesmo tempo em que essas barreiras caem, 
ruem, levantam-se outras que querem transformar 
essas ilhas de prosperidade em áreas absolutamen· 
te isoladas. Basta que se faça menção à luta que os 
países da União Européia travam para evitar a imi
gração dos africanos, dos argelinos, dos que vêm 
dos países da Europa Oriental, sobretudo depois da 
queda do regime comunista; os Estados Unidos tra
vam uma luta para barrar a imigração dos latinos, 
principalmente do México, com quem fazem frontei· 
ra. Assim, ocorre um paradoxo: integram-se as eco-
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nornias, ligam-se os países através da comunicação 
rápida, eficiente, modema e, ao mesmo tempo, evi
ta-se a chegada dessa horda de bárbaros, de po
bres, de miseráveis, que estão por toda parte, princi
palmente na África, na Ásia, na Europa Oriental e na 
América do Sul. Tal contra-senso faz com que esse 
sistema adquira uma face cruel, perversa, exteman
do nela justamente esse sinal de excludência; esse 
paradoxo de integrar e, ao mesmo tempo, afastar as 
populações miseráveis de um convívio salutar, como 
se fosse possível levantarem-se barreiras que impe
dissem· a livre circulação das pessoas. Eu gostaria 
de chamar a atenção para esse aspecto no pronun
ciamento de V. Ex", que analisa até a raiz histórica 
desses movimentos que, agora, caracterizam uma 
fase importante do desenvolvimento da humanidade, 
por meio dessa integração que, todavia, deixa a de
sejar, na medida em que rejeita, em que elimina, em 
que exp>le esses contingentes populacionais que, 
com a sua pobreza, vêm perturbar a situação de 
opulência, de riqueza, dos países desenvolvidos. · 

O SR. JOEL DE HOLLANDA·- Agradeço a 
genbleza do aparte de V. Ex" e o incorporo ao meu 
módesto pronunciamento, com muita satisfação. 

· Assinalo, Sr. Senador, o fato de que o fenômeno 
da globalização termina levando os países a procura
rem estabelecer, sobretudo, barreiras para os desloca-_ 
mantos internacionais de mão-de-obra; inclusive, os 
pafses mais desenvolvidos procuram mão-de-Obra· 
para obter postos de trabalho. Mas evidente que isso é 
uma etapa do processo de globalização, e o que se 
espera é que cada país explore as suas vantagens 
comparativas e possa desenvolver a sua economia de. 
forma a gerar emprego para a sua população. 

Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, podê
mos, portanto, perceber, intuir ou antever que os-no
vos tempos estão chegando. De uma certa forma, o 
mundo está abandonando uma Idade Média moder
na, aquela em que o poder esteve dividido, e .conge
lado, entre dois blocos antagõnicos e no nível regiO'
nal pulverizado pela prevalência de Estados nacio
nais. O fim do antagonismo bipolarizado fez com 
que o sistema polftico e econllmico se tomasse he
gemônico. Seu oponente desapareceu como força 
capaz de gerar conseqüênoias duradouras. 

Os nacionalismos não acabam, ficam apenas 
adormecidos. Enquanto eles param de agir, a globali
zação avança. Vale lembrar, aqui, nesta reflexão, um 
personagem de Luís de Camões, citado em Os Lusía
das. É o Velho do Rasteio. O velho, boquirroto e pessi
mista, postava-se no cais de üsboa, de onde partiam 
os navios demandando as novas terras, e afirmava 
que aquela aventura não iria dar certo. Alertava para 
os perigos, para a grandeza dos investimentos e para 

o baixo retomo daquela empreitada. Há, em cada 
comunidade, em cada país, em cada nacionalidade, 
quem veja a globalização como um risco, corno um 
problema, corno um procedimento a ser evitado. O 
Velho do Restelo existe e está vivo. Mora entre nós. 

É tecnicamente possível evitar que o povo de 
um determinado país tenha qualquer tipo de contato 
com seus vizinhos. Basta fechar fronteiras, destruir 
antenas parabólicas, acabar com as comunicações 
telefônicas, por rádio, por televisão e por todos os 
outros meios de contato. No entanto, é perceptível 
que essas medidas duram pouco. Não se sustentam 
ao longo dos tempos. O Muro de Berlim, um símbolo 
da exclusão e da divisão, não resistiu. Tombou. 
Caiu. Dele restaram apenas as fotografias. 

A integração não só é necessária, como também 
inexorável. O país que não abrir suas portas à globali

. zação sol~ mais do que aqueles que se expuseiem 
à oonconência internacional. É preciso perceber, Sr. 
Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, que o processo de 
globariZaçáo não é apenas eoonõmico, embora tenha 
na atividade do comércio seu princípio fundamental. 
Os problemas também passam a ser globais. A ques
tão da ecologa, do meio ambiente, da proteção dos 
mananciais e da própria vida humana começam a ser 
tratados de maneira universal. Os nacionalismos per
dem ãlanle da emergência de problemas mundiais. 

As fraquezas, carências e dificuldades tendem 
a se mostrar de maneira mais ostensiva. Hoje, por 
exemplo, existem manchas de pobreza em diversos 
países, em vários continentes. Existem, contudo, sé
rios problemas localizados. Veja-se a extrema difi
culdade em que se debatem os africanos. À exoeção 
da África do Sul e dos povos que habitam o norte do 
continente, os africanos estão entregues à própria 
sorle. A atenção que o mundo dedica à África nada 

· tem a ver com as proporções da grande tragédia 
que se abate sobre os povos da chamada África ne
gra. Segundo os relatórios das Nações Unidas, so
mos levados a crer que ali cada indivíduo é portador 
de mais de uma entermidade. A humanidade, que foi 
capaz de criar um novo mundo tecnológico, está, ao 
mesmo tempo, convivendo com índices medievais 
de enfermidade, higiene e saneamento na África. 

A questão econômica assusta empresários e 
governos. Abrir as fronteiras a produtos internacio
nais significa mais concorrência, busca por qualida
de, menor preço e maior produtividade. Empresas 
multinacionais estão começando a investir em paí
ses comunistas, como China e Vietnã, em busca da 
mão-de-obra mais barata. Elas montam suas bases 
de operação nesses países, mas os produtos são 
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vendidos em todos ós recantos do mundo. Desapa
rece aquele recurso de marketing: esse é um bom 
produto alemão ou japonês. Os japoneses e os ale
mães estão produzindo veículos nos Estados Uni
dos, no Brasil e nos países asiáticos. Nenhum des
ses produtos é absolutamente de um único país; as 
peças são importadas de vários pontos do mundo. 

Tudo isso aponta na direção da redução de 
preços, da qualificação da mão-de-obra e do aumen
to da produtividade. A tendência é reduzir custos 
para vender mais em um mercado que não conhece 
barreiras, não tem início nem fim. É o mundo inteiro. 
Ao lado disso, a informatização das telecomunicaçõ
es permite que o dinheiro entre e saia dos países 
com extrema velocidade. As aplicações nas Bolsas 
de Valores, hoje em diante, rodam o mundo a cada 
24 horas, acompanhando a abertura e o fechamento 
dos mercados, segundo os fusos hoiários. 

Remanesce, no entanto, a questão do Estado 
nacional. A integração econômica e financeira dos 
mercados é uma força que não poderá ser detida. 
Cada vez mais, os Estados deverão ser menores e 
menos efiCientes diante desse valor mais alto que se 
alevanta. A integração entre os 'países do sul do 
continente, o Mercosul, vai produzir resultados eco
nômicos fortes nos dois lados da fronteira. Os Esta
dos serão menores que esse produto. A polftica ten

. derá a se modificar e atender ao imperativo da inte
gração ou da união de fronteiras. 

Tudo isso está ocorrendo diante dos nossos 
olhos, com uma luminosidade capaz de atingir até 
os olhos menos sensíveis. Nós, no Brasil, podere
mos caminhar nessa direção com maior ou menor 

. velocidada Não poderemos, contudo, deixar de par
ticipar desse processo por causa do nosso Velho do 

. Restelo, por medo do desconhecido ou por receio de 
perder para a concorrência internacional. O Brasil 
precisa se levantar do berço esplêndido e caminhar 
em direção ao moderno e ao contemporâneo. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex" 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Com muita 
atenção, ouço o nobre Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral- Como sempre, dis
penso a V. Ex" a atenção que me merece. No ins
tante em que V. Ex" cita o Velho do Restelo. que 
Camões acabou transformando na sua epopéia Os 
Lusíadas, como um marco de referência a tudo 
aquilo que é atrasado, vale a pena ouvir o diagnósti
co de V. Ex", a abrangência do discurso em que V. 
Ex", ao final, mostra que não há mais lugar neste 
mundo, onde tudo está sendo globalizado, para ai-

guém que fique eqüiãiS!ante ou mesmo indiferente. V. 
Ex" traça o perfil daqueles que estão chegando em ou
tros países, produzindo ali; registra a queda do Muro 
de Berlim e mostra que hoje não existem mais frontei
ras ideológicas - essas se acabaram. Aquela dicoto
mia entre o comunismo, de um lado, e o capitalismo, 
de outro, defendidos um pela extinta União Soviética e 
outro pelos Estados Unidos, não mais têm lugar. Hoje, 
o que existe, Senador Joel de Hollanda- V. Ex" deixa 
entrever isso com rara oportunidade - são fronteiras 
econômicas. Veja V. Ex" que o Japão, que perdeu a 
guerra bélica para os Estados Unk;los, está a sair vito
rioso da guerra econômica. De mOdo que interleri ape
nas para aplaudir a oportunidade do seu pronuncia
mento. Não me sentiria bem se ficasse calado sem 
este registro. Cumprimento-lhe. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Agradeçq ao 
nobre Senador Bernardo Cabral o aparte com que 
me distinguiu e incorporo com muita alegria as ob
servações lúcidas e pertinentes que acaba de fazer, 
enriquecendo ainda mais minhas pobres palavras, 
chamando a atenção para essa grande questão que 
é a. globalização, que tanto temor causa a determi
nados setores do País, mas que é uma contingência 
do próprio processo de desenvolvimento. 

Continuo, Sr. Presidente. 
Pode ser confortável fechar fronteiras, elevar 

tarifas e manter o nosso grau de obsolescência in
dustrial. Trabalhar com as aluais taxas de iniquidade 
social ou praticar o mesmo índice de analfabetismo, 
tudo isso em nome de nacionalismos, de proteção 
de empresas inefiCientes ou de argumentos políticos 
tão bizarros quanto anacrônicos. Se o Brasil se fe
char, estará, contraditoriamente, revelando sua difi
culdade, mostrando sua face retrógrada e tomando
se, a médio prazo, uma sociedade que, por seu nível 
de atraso, será absorvida pelo capftal internacional 
com custo muito mais baixo. É melhor buscar agora 
a ihtegração, quando ainda há o que ser negociado, 
do que amanhã, quando nossas indústrias estarão 
obsoletas, nossa infra-estrutura inadequada e o nos
so povo ainda mais carente. 

Era Q que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Joel de Hol
landa, o Sr. Emandes Amorim, 4• Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Valmir Gampelo. 

Durante o discurso do Sr. Joel de Hol
Janda, o Sr. Vamir Gampelo deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Samey, Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao Senador Roberto Requião, para uma 
comunicação urgente, por 5 minutos. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para 
uma comunicação.) - Sr. Presidente, Sr's. e Srs. 
Senadores, no Jornal do Commércio de domingo, 
na coluna da Colunista Sônia Racy, tive a surpresa 
de ler o seguinte texto sob o título Barganhando: 

"Sem a menor autocensura, o Senador 
. Roberto Requião encaminhou mesmo, se
mana passada, à Comissão de Assuntos 
Económicos, o seu parecer sobre a renego
ciação de parte da dívida externa brasileira, 
exatamente como divulgado: um imbróglio 
sem pé nem cabeça. O seu colega, Senador 
Gilberto Miranda Batista, Presidente da Co
missão, disse que vai trabalhar em favor do 
parecer," mas que não tem a intenção de co
locá-lo na pauta da Comissão este mês. • 

A colunista termina dizendo: "Será que a dupla 
está querendo negociar?" 

Desde que assumi a relataria desse pedido do 
Governo Federal para renegociar a dívida externa, 
estou tomando conhecimento das múltiplas cabeças 
da hidra das corretOras. , . . 

O jornal O Estado de S.Paulo publicou em 
editorial, há alguns dias, tema no mesmo sentido, 
me aconselhando, paternalmente, a procurar os es
pecialistas do Banco Central. Não me entrevistou, 
não procurou saber as minhas razões, não me abriu 
espaço para explicação. · 

A Sr" Sônia Racy é conhecida, uma bem-suce
dida cronista mundana que se transforma, de uma 
hora para outra, em uma cronista econõmica; uma 
grandissíssima filha do mercado. A colunista Sônia 
Racy, a serviço de quem não sei, publica um texto 
eivado de má'fé cínica ou ignorância córnea 

Não sou Senador para defender o mercado, 
sou Senador para defender o País. Quando trato de 
uma renegociação da dívida externa, quero transpa
rência, quero que prevaleça a soberana autonomia 
do Senado Federal, e o seu direito de ver, de fiscali
zar o tema. 

Tentando explicar para O Estadão, de São 
Paulo, e para a colunista o que não conseguiram en
tender até agora, vou discorrer com a brevidade ne
cessária sobre a minha proposta de resolução. 

Em primeiro lugar, o Banco Central pede licen
ça e sigilo para negociar US$57 bilhões, como se o 
dinheiro fosse da sogra dos diretores do Banco Cen
tral e não do País, e não do Brasil, e não, Sr. Presi
dente, de brasileiros e brasileiras. 

A primeira medida que tomo é aquela que qual
quer corretor de imóveis, por exemplo, tomaria se al
guém lhe pedisse para comprar mil lotes, à venda na 
mão de 600 proprietários. É evidente que o corretor 
não anunciaria a compra de mil lotes, anunciaria a 
compra de cinqüenta, para ter um mercado vende
dor e não um mercado comprador; para que os pro
prietários dos lotes que tivessem necessidade de Ii
qüidez o procurassem e oferecessem os lotes pelo 
melhor preço. Se o corretor oferecesse ao mercado 
a possibilidade da compra de mil lotes de bate-pron
to, teríamos um mercado. comprador e não mais um 
mercado vendedor. · 

Por isso, propus, na minha resolução, licença para 
o Banco Central comprar US$5 bilhões, e não US$57 
bilhões, podendo o Senado, à medida que o Banco 
Central mostre a sua aguidade em uma operação _que 
beneficie o País, ampliar imedatamente este valor. · 

Proponho que a demonstração do lucro seja 
feita sobre o preço médio, nos últimos 6 meses, dos 
bradies no mercado internacional. Por que, Sr. Pre
sidente? Porque no momento em que o Senado está 
votando esta matéria e que esta resolução é anun
ciada, imediatamente os preços dos títulos brasilei
ros sobem no mercado internacional e poderíamos 
ter, por exemplo, a seguinte situação: títulos que há 
6 meses eram vendidos .por 50% de seu valor de 
face, com o simples anúncio da disposição de re
comprá-los ou de emitir tftulos para trocar pelos títu
los velhos, poderiam ter, nesse caso, um aumento 
para 80% do valor de face. E os rapazes do Banco 
Central nos diriam, no dia seguinte, que haviam 
comprado por 70"k do valor de face, com um lucro 
de dez pontos. 

Esse lucro não é verdadeiro e eu exijo, na re
solução, que o preço médio para a demonstração da 
vantagem do deságio seja estabelecido sobre a co
tação dos úHimos seis meses. 

Exijo, Sr. Presidente, que as corretoras envolvi
das no processo sejam objeto de concorrência públi
ca, porque o Banco Central não usa corretoras.,..- no
minalmente, ele não usa. Ele escolhe corretoras, es
tabelece consórcios e as corretoras ganham do ven-
dedor do b1ulo. · 

Ora, é evidente, é primário, para qualquer pes
soa que tenha comerciado por um dia na vida, que os 
clientes das corretoras são os bancos detentores dos 
títulos, e elas ganharão do banco que vende, portanto 
ganharão mais quanto melhor tiver sido o negócio para 
o detentor do tftulo, e não para o Brasil. 

Eu inverto o processo. Eu quero que as corre
toras tenham por cliente o País, o Banco Central, e 
estabeleço que a comissão das corretoras deverá 
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ser proporcional ao juro capturado mais baixo, ao 
prazo diminuído e ao deságio obtido. É o ganho da 
produtividade. 

Mas não, o Banco Central quer escolher as 
corretoras, quer fugir da concorrência, fazendo com 
que as corretoras recebam do vendedor do tftulo e 
invertendo o processo natural e decente de uma ne
gociação. 

Mais do que isso, Sr. Presidente, o Banco Cen
tral queria prestar contas ao Senado da República 
de seis em seis meses, numa negociação sem limi
te. Estabeleci um limite de US$5 bilhões. 

_ E exijo, no meu parecer pelo menos - não sei 
o que a maioria governista vai fazer com esta resolu
ção -, prestação de contas de 30 em 30 dias, quer 
tenha ou não havido negócios, e a cada vez que 
US$500 milhões- valor de face- sejam negociados 
ou recomprados. 

O Banco Central pedia licença apenas para tro
car t1lulos, para trocar bradies. Generalizei a licença, 
admitindo a troca de nrulos, admitindo a negociação 

. também com os pré-bradies e, mais do que isso, auto
rizei a compra de nlulos coin a liberação das cauções, 
transformadas em dinheiro no mercado. 

Como poderá ver a Sr" Racy, se conseguir en
tender esta explicação, depois do salto súbito que 
deu da crõnica mundana para a agressão gratuita a 
Senadores sérios, como pode ver O Estado de S. 
Paulo, que sistematicamente agride e ofende, sem 
abrir espaço para resposta, este é um parecer caipi
ra e provinciano de quem tem orgulho de ser brasi
leiro e exerce o mandato no Senado não pelo mer-
cado, mas pelo Brasil. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Prorrogo 
a· sessão por mais cinto minutos, de ofício, para 
conceder a palavra ao Senador Emandes Amorim, 
por cinco .minutos, para umà comunicação inadiável. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Para 
comunicação inaãlávei.) ~Sr. Presidente, Sr"s e SIS. 
Senadores, o rebanho bovino brasileiro, estimado em 
150 milhões de cabeças, é um dos maiores do mundo. 

A pecuária brasileira, nos úHimos tempos, teve 
notável avanço tecnológicil, produZindo animais ·pre
coces, com carcaças maiores e maior rendimento 
unitário. · · · · 

A defesa sanitária ~mbém av~çou, tendo vá
rios Estados brasileiros erradicado à febre aftosa em 
função de trabalhos realizados pelos governos esta
duais e pelo Governo Federal. 

Apesar deste grande esforço· do Br.;:sil, a ex
portação de carne bovina conta com sérias restriçõ
es no mercado externo. 

Essas restrições contradizem o próprio ooncei
to de globalização da economia; 

Aliás, é de ressaitar que a globalização da eco
nomia tem beneficiado os grandes países em detri
mento dos países de economia periférica ou em de
senvoMmento. 

Muito embora esses cenários promissores da 
pecuária brasileira, nem tudo é motivo de comemo
rações nesse setor. 

Tem sido significativo o abate de matrizes bovi
nas, desde o início do PLANO REAL, mercê do em
pobrecimento da agropecuária nacional. 

A descapitalização do campo, o endividamento 
do setor agrícola, a demora do programa de securiti
zação da dívida agrícola, somente recentemente 
concluída, têm influenciado o descarte de boa parte 
das matrizes do rebanho bovino brasileiro. 

Fatalmente, o abate de fêmeas, na quantidade 
que está ocorrendo, terá conseqüências para a eco
nomia pecuária brasileira. 

No nosso entender, o Ministério da AgricuHura 
já deveria iniciar um programa de fomento à reposi
ção de matrizes bovinas, levando-se em conta, in
clusive, o critério de qualidade. 

Rnalmente, Sr. Presidente, St"s e SIS. Se<Jado
res, tive oportunidade de visitar as Fazendas Santo 
Antônio e São Francisco, i1a região de Barretos, com 
capacidade para o confinamento de até 12 mil bois. 

É um empreendimento que merece ser visita
do, pela alta tecnologia empregada, sob o comando 
do empresário Theophilo Duarte do Valle. 

A tecnologia empregada nessas fazendas não 
fiCa a dever à de nenhum país do primeiro mundo, 
mesmo sem qualquer apoio oficial e sem jamais ter 
tido qualquer financiamento de órgão de fomento. 

Era o que eu tinha a dizer. 

A SR!<- EMIUA FERNANDES - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma comunicação urgente 
como· Uder do PTB. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra a v. Ex", como Uder, por 5 minutos. 

A SRA. EMIUA FERNANDES -(PTB-RS. 
Como Uder. Para uma comunicação.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e SIS. Senadores, em nome da Bancada 
do PTB - e tenho certeza de que posso estender a 
todas as outras Bancadas com assento nesta Casa 
- gostaria de registrar, com satisfação, nas galerias 
do Senado Federal, a presença de um grupo de 
mais de 70 pessoas, integrantes da Invernada Juve
nil do CTG Sinuelo do Pago, da cidade de Uruguaia
na, no Rio Grande do Sul, composto pela patrona
~em, familiares e integrantes do referido grupo. 
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Uruguaiana, como todos sabem, é uma Cidade 
na fronteira com a Argentina. É': a maior produtora de 
arroz de todo o T enitório nacional; é o maior porto 
seco do Brasil e faz fronteira com Passo de Los Li
bres, na Argentina, por onde passa grande fluxo de 
comércio com os países da região. Ê sede do pio
neiro e mais importante Festival de Música Regional 
do Rio Grande do Sul e, provavelmente, do País - a 
Califórnia da Canção Nativa, com 26 anos de exis
tência. Nasceu e é organizado pelo CTG Sinuelo do 
Pago, dó qual temos hoje um grupo significativo. 

Queremos cumprimentá-los e desejar-lhes que 
sejam bem-vindos à nossa casa e à capital do Bra
sil, uma vez que aqui vieram para participar de apre
sentações artísticas e de palestras na Estância Gaú
cha do Planalto, um CTG em Brasflia, no Centro de 
Tradições Nativistas, que cultua a tradição gaúcha 
Apresentaram-se' também no Clube dos Subtenen
tes e Sargentos de Brasília. 

Proferiram palestras. Inclusive o historiador Mil
ton Souza os acompanha, assim como as professo
ras Luci Rosane Denardi e Marilene Billencourt Car
doso. Os jovens fizeram belíssimas apresentações. 

Queremos dízer que é muito importante ver os 
jovens lutando com alegria, com essa força, com 
essa garià pará preserirar os valores e manter à 
identidade cultural de um povo. , 

O Movimento Tradicionalista Gaúcho, organi
zado em todo o Estado e fora dele, também tem sido 
um exemplo para os outros povos, quando, além 
fronteira, os gaúchos mantêm acesa a chama das 
nossas tradições', seja através da música, da poesia; 
da vestimenta:- uma vez' que a maioria encontra-se 
tipicamente vestida: as prendas, com seus belos 
vestidos; os peões, com sua bombacha, botas e len
ço - ou, então, pelas suas tradições, através da co
mida e da bebida típica, que é o nosso chimarrão. 

Agradeço; em nome de todos os Pa~arnenta
res, a presença desses representantes do tradicio
nalismo gaúcho. 

Tenho certeza de que acolhemos a sua pre
sença neste plenário como um reconheCimento pela 
aprovação, por esta Casa e pela Câmara dos Depu
tados, da lei que possibilitou definir, como data máxi
ma do Rio Grande do Sul, o 20 de Setembro. 

Um abraço a todos e os nossos cumprimentos. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi
dência se associa às palavras da Senadora Emília 
Fernandes e agradece a visita que faz ao Senado a 
delegação da belíssima cidade de Uruguaiana, no 
Rio Grande do Sul. 

Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos 
pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Valmir 
Campelo. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 163, DE 1996 

Dispõe sobre a aquisição de bens 
Imóveis duráveis, bens imóveis e serviçoS, 
por meio de autofinanciamento de pessoas 
físicas ou jurídicas organizadas em fonnas 
associativas para essa finalidade. 

O Congresso' Nacional decreta:, 

,TITULO I 
Da organização e funcionamento 

dos consórcios 

CAPITULO I 
Da Operação de Consórcio e das 
Administradoras de Consórcio 

Art 1° PasSam a ser denominadas operações 
de consórcio e reguladas pelas disposições desta 
Lei quaisquer formas associativas de pessoas físi
cas e jurfdicas organizadas com a finalidade de cole
lar contribuições financeiras dos participantes objeti
vando, por meio de autofinanciamento, adquirir bens 
móveis, bens imóveis ou serviços para os respecti
vos participantes. 

Parágrafo único. Os participantes das operaçõ
es de consórcio, denominados nesta Lei consorcia" 
dos, devem ser organizados em grupos. Cada grupo 
terá identificação própria ,e será autõnomo em rela
ção a quaisquer outros grupos de consórcio. 

Art 2" Podem prestar o serviço de administrar 
as operações de consórcio de que ,trata o arti9o an
terior: , 

I - sociedades por ações e sociedades de ~ 
ponsabilidade limitada; · 

11 -associações civis sem fins lucrativos, limita
das as operações de consórcio aos integrarites de 
seu quadro social. 

Parágrafo único. Para a prestação do serviço 
de que trata esta lei, as sociedades por ações e so
ciedades ile responsabilidade limitada devem ier 
como objeto exclusivo de sua alividade a administra
ção de operações de consórcio, e são denominadas 
administradoras de consórcio. 

Art 3" As Administradoras de consórcio deverão: 
I - elaborar balanceies e balanços contábeis 

da empresa e balancetes relativos às operações de 
cada grupo administrado; 

11 - contratar auditores independentes registra
dos na Comissão de Valores Mobiliários, para exa-
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minar e elaborar pareceres a respeito das demons
trações financeiras da empresa e de cada grupo por 
ela administrados; 

III - abrir e. manter conta bancária para cada 
grupo de consórcio formado. 

Arl 4° As administradoras de consórcio sub
metem-se à legislação aplicável à falência, não se 
sujeitando aos dispositivos da Lei n• 6.024, de 13 de 
março de 1974, e normas complementares.· 

§ 1° Os diretores, gerentes, sócios e prepostos 
com fUnção de gestão em administradora de consór
cio ou em associações civis sem fins lucrativos que 
administrem operações de consórcio, bem como os 
controladores das administradoras de consórcio: 

I -são considerados, para todos os efeitos legais, 
fiéis depositários dos recursos recebidos dos consorcia
dos, até o cumprimento das obrigações assumidas; 

11 - respondem solidariamente pelas obrigaçõ
es assumidas com o consorciado •. 

§ 2" O descumprimento das disposições desta 
Lei e do contrato de adesão firmado com o consor
ciado sujeita: 

I - a administradora de consórcio e a associação 
civll sem fins lucratiVos que administrem operações de 
consórcio à proibição de constituir novos grupos de 
consórcio durante o prazo de até cinco anos; · 

11 - a administradora de consórcio e a associa
ção civil sem fins lucrativos que administrem opera
ções de consórcio, seus diretores, gerentes, sócios 
e prepostos com função de gestão à multa de até 
cem por cento das importâncias recebidas e a rece
ber pelas mencionadas empresas relativas a taxa de 
administração; 

III - a· empresa de aud"~oria, ou adnor · inde
pendente, bem como o contador responsáveis pelos re
gistros e auditoria dos grupos de consórcio, à responsa
bilidade solidária pelas obrigações assUll)idas pela ad
ministradora com o consorciado, bem romo a muita 
equivalente à pevista no inciso 11 deste parágrafo. 

CAPITULO 11 
Do Contrato de Consórcio 

Art 5° O vínculo jurídico obrigacional entre a 
administradora de consórcio e o consorciado é cria
do com a assinatura pelas partes de contrato de 
adesão, que será elaborado em consonância com as 
disposições desta Lei e da legislação aplicável às re
lações de consumo, sendo nula qualquer cláusula 
contratual que fira mencionadas disposições legais. 

Art. 6° o contrato é o instrumento, público ou 
particular, pelo qual o consorciado formaliza seu in
gresso em grupo de consórcio, estando nele expres
sas todas as condições da operação de consórcio, 

bem como lodos os direitos e deveres das partes 
contratantes, sendo obrigatório dele constàr: 

I - a identificação completa das partes contra
tantes; 

11 - a descrição do bem, conjunto de bens, ou 
serviço que servirá de referência para o cálculo das 
contribuições periódicas dos participantes e para a 

· fixação do valor mensal do crédito a ser uWízado na 
aquisição do bem ou serviço; 

III - o ·critério para a definição do preço mensal 
do bem, conjunto de bens ou serviço que será base 
para a formação do valor da contribuição periódica 
do consorciado, durante o prazo do contrato; 

IV - o prazo de duração do contrato; 
V - as obrigações financeiras do consOrCiado, 

inclusive aquelas que vierem a ser contratadas em 
decorrência de: 

a) contratação de seguro de vida bem como de 
seguro de quebra de garantia, em caso de acordo 
das partes; 

b) inadimplemento contratual; 
c) despesas realizadas com escritura, taxas, 

emolumentos e registro das garantias prestadas; 
d) antecipação da taxa de administração; 
e) compra e/ou entrega do bem, por solicitação 

do consorciado, em praça diversa daquela constante 
no contrato de adesão; 

f) entrega ao consorciado, a seu pedido, de se
gundas vias de documentos; 

g) tarifa bancária, quando a prestação mensal 
não for paga em dependência da administradora. 

VI - as condições para concorrer à contempla
ção por sorteio, sua forma e as regras da contempla
ção por lance; 

VIl - a obrigatoriedade de a administradora 
ressarcir, com recursos próprios, os prejuízos causa
dos ao consorciado contemplado, em decorrência de 
haver procedido à contemplação sem a existência 
de recursos suficientes no grupo; 

VIII - o direito de o consorciado contemplado 
dispor, para aquisição do bem, conjunto de bens ou 
serviço, do valor do crédito distribuído na assem
bléia da respecliva contemplação, acrescido dos 
respectivos rendimentos lfquidos financeiros propor
cionais ao período em que o valor do crédito tenha 
sido aplicado financeiramente; 

IX - a faculdade de o consorciado contempla
do, relativamente ao respectivo crédito: 

a) adquirir qualquer bem móvel durável ou con
juntos de bens móveis duráveis, novos, qualquer 
tipo de imóvel ou serviço, ou, mediante prévia autori
zação da administradora, veículo au1omotor, aerona
ve ou embarcação usado; 

b) optar por construção, ampliação ou reforma 
de imóvel, desde que em municfpio em que a admi
nistradora opere, ou, se autorizado pela administra
dora, em município diverso; 
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c) optar pelo recebimento do respectivo crédito 
em espécie, caso tenha quitado ou utilizado parte do 
crédito para quitar sua participação no grupo, inde
pendentemente do prazo máximo para utilização do 
crédito previsto na alínea "d" deste inciso; 

d) receber, em espécie, o valor devido, deduzi
do das respectiVas obrigações contratuais porventu
ra pendentes de pagamento, caso não o tenha utili
zado até sessenta dias após a data da última as
sembléia de contemplação do grupo. 

X - o procedimento a ser observado para a 
aquisição e pagamento do bem, conjunto de bens ou 
serviço, com fixação de prazo dentro do qual a admi
nistradora realizará o pagamento ao vendedor, ob
servadas as disposições desta Lei; · 

XI - as garantias que serão exigidas do con
sorciado contemplado para aquisição do bem ou pa
gamento do serviço, observado ser: 

a) vedada a liberação da garantia antes da qui-
tação do saldo devedor; . 

b) facultada a substituição da garantia, median
te prévia autorização· da administradora que, caso 
não autorizar, apresentará, no prazo máximo de três 
dias úteis, ao consorciado solicitante, justificativa por 
escrito de sua decisão. 

XII - a faculdade de o conSorciado contempla
do transferir para terceiros os seus direitos e obriga
ções decorrentes do contrato, ~iante prévia auto
rização da administradora que, caso não autorizar, 
apresentará, no prazo máximo de três dias úteis, ao 
consorciado solicitante, justificativa por escrito de 
sua decisão; 

Xlll - a obrigatoriedade de a administradora 
ressarcir o grupo na ocorréncia de eventuais prejuí
zos decorrentes das autorizações concedidas pre
vistas na alínea a do inciso IX, alínea b, do inciso XI 
e inciso XII deste artigo; 

XIV - a obrigatoriedade de a administradora 
deixar à disposição dos consorciados os balanceies 
relativos às operações dos respectivos grupos e, por 
ocasião dos balanços contábeis da empresa, os pa
receres da auõrtoria exiema contratada, bem como 
extrato bancário de conta corrente do grupo, junta
mente com a relação de inadimplentes; 

XV - a obrigatoriedade de atualização do valor 
das prestações pagas após a data de vencimento de 
acordo com o preço, vigente na data da assembléia 
geral ordinária subseqüente à data de efetivação do 
pagamento, do bem, conjunto de bens ou do serviço 
referenciado no contrato de adesão, sem prejuízo 
dos encargos que estiverem previstos no contrato 
em decorrência de inadimplemento. 

§ 12 É nula qualquer cláusula contratual que 
impeça o consorciado contemplado de adquirir o 
respectivo bem ou serviço em fornecedor que me
lhor lhe convier. 

§ 2" É vedada a cobrança de quaisquer valores 
não previstos no contrato de adesão, devendo a ad
ministradora lançar no documento de cobrança das 
prestações mensais as importâncias devidas pelos 
consorciados, de forma discriminada. 

.. CAPÍTULO III 
Da Aplicação dos Recursos do Grupo 

Art. 7" Os recursos dos grupos de consórcio, co
letados pelas administradoras de consórcio, excluídos 
aqueles relativos à remuneração da respectiva admi
nistradora, enquanto não u!Jlizados para as finalidades 
previstas nesta Lei.' serão aplicados financeiramente, 
desde a sua disponibilidade. no Sistema Rnanceiro 
Nacional, revertendo o rendimento líquido da aplicação 
financeira em favor do respectiVo grupo ou, quando for 
o caso, do consorciado contemplado. 

Parágralo único. Se prevista no contrato de ade
são a contratação de seguro, o montante das parcelas 
cta prestação que se referir a prêmios de seguro deve 
ser repassado à seguradora, pela administradora, no 
prazo contratado, permanecendo. o recurso aplicado 
junto aos recursos do fundo comum do grupo até a 
data de efetivo repasse, sendo os renõonentos líquidos 
creditados para o mesmo fundo. 

. CAPITULO IV 
Do Objeto do Grupo 

Art. a• O grupo de consórcio pode ser refer
enciado em bens ou conjunto de bens móveis durá
veis, novos, de fabricação nacional e estrangeira, 
bens imóveis e serviços. 

·cAPITuLO V 
Da Constituição do Grupo 

Ar!. go O número máximo de participantes de 
cada grupo, na data de sua constituição, será o re
sultado da multiplicação do número de meses fixado 
para sua duração pela quantidade de créditos pre
vista para contemplação mensal, só podendo ser o 
grupo convocado para constituição após a adesão 
de, no mínimo, 70"/o (setenta por cento) da quantida
de máxima de participantes prevista para o grupo. 

Ar!. 1 O. A administradora deverá exigir do con
sorciado, por ocasião de sua adesão ao grupo, com
provação de situação económico-financeira compatí
vel com a· sua participação no grupo, sem prejuízo 
da apresentação de documentos relativos às garan
tias, se for o case, quando da contemplação. 

CAPITULO VI 
Da Contemplação 

Ar!. 11. A contemplação é a atribuição ao con
sorciado de crédito que ficará à sua disposição para 
aquisição do bem, conjunto de bens ou serviço. 

Parágrafo único. A contemplação é feita exclu
sivamente por meio de sorteios e lances. 
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Arl. 12. A coritemplação está condicionada à 
existência de recursos suficientes no grupo para a 
aquisição do bem, conjunto de bens ou serviço em 
que o grupo esteja referenciado. 

Arl 13. A administração colocará à disposição 
do consorciado contemplado o respectivo crédito até 
o 3° (terceiro) dia após a contemplação, cujos recur
sos ficarão depositados em conta vinculada em 
nome do consorciado contemplado, aplicados em 
consonância com o disposto no art 7" desta lei, até 
o último dia anterior ao da sua efeliva utilização, re:. 
vertendo os rendimentos lfquidos provenientes de 
sua aplicação financeira em favor do consorciado 
contemplado. 

CAPITULO VIl 
Do Pagamento do Bem, Conjunto de 

Bens ou Serviço 

· Arl14. A administradora, após a opção exerci
da ·pelo consórciado contemplado, e satisfeitas as 
garantias, se for o caso, reafiZará o pagamento do 
bem, conjunto de bens ou serviço em prazo compa
tível com aquele operado no mercado para as com
pras com pagamento à vista, ou na fonna acordada 
em contrato entre o consorciaqo contemplado e o 
vendedor do bem, nos casos de pagamento parcela
do de bem, preservada a garantia do grupo. 

§ 1• A administradora só pode transferir a ter
ceiros os recursos para pagamento dos bens e ser
viços dos consorciados contemplados após ter sido 
coMunicada por estes sua opção, satisfeitas as ga
rantias, se for o caso, e mediante a apresentação 
dos seguintes documentos: · 

I - nota fiscal, sendo válida a apresentação da 
Nota Fiscal Avulsa emitida por Secretaria de Fazen
da Estadual, nas aquisições com pagamento a vista 
de bens móveis duráveis, novos ou usados, obser
vadas as disposições desta lei; 

11 - contrato firmado entre o consorciado con
templado e o vendedor do bem, nas aquisições com 
pagamento parcelado de bens móveis duráveis no-
vos; 

III - contrato de prestação de serviço firmado 
pelo consorciado contemplado e peta empresa presta
dora do serviço adquirido, nas aquisições de serviço. 

§ 2" A administradora do consórcio é isenta de 
qualquer responsabifidade quanto ao fiel cumpri
mento dos tennos dos contratos de que tratam os in
cisos 11 e III do parágrafo anterior, exceto no que se 
refere à efelivação do pagamento no prazo acorda
do nos referidos contratos e, quando o pagamento 
for à vista, no contrato de adesão, limitado o paga-

mente ao valor do crédito devido ao consorciado 
contemplado, observadas as disposições desta lei. 

CAP[TULO VIII 
Dos Pagamentos 

Art 15. Observados os termos do contrato de 
adesão, os consorciados obrigam-se a pagar, men
salménte, prestação cujo valor será a soma das im
portâncias referentes ao fundo comum e taxa de ad
ministração, observado que: 
. l - a importância destinada à fonnação do fun
do comum do grupo será calculada aplicando-se um 
percentual, a ser estabelecido no contrato, sobre o 
preço -vigente na data da realização da assembléia 
geral ordinária- do bem, conjunto de bens ou servi
ço referenciado no contrato; 

11 - a parcela relativa à remuneração da admi
nistradora denominada taxa de administração será 
calculada aplicando-se o percentual fixado o contra
to referente à mencionada taxa de administração so
bre o valor da contribuição mensal devido ao fundo 
comum. 

§ 1° É facultada a previsão contratual de paga
mento obrigatório mensal, de importância destinada 
ao fundo de reserva, devendo estar estabelecida, 
ainda, no contrato a finaiidade dos recursos do fun
do de reserva, observadas as disposições desta lei. 

§ 2" Os recursos do fundo comum serão utiliza
dos para aquisição dos bens, conjuntos de bens ou 
serviço dos consorciados contemplados, e, observa
das as disposições desta lei, pagamento do crédito 
em espécie, devoluções e restituições de recursos 
aos consorciados e exclufdos dos respectivos gru
pos. 

§ 3° A remuneração da administradora pela for
mação, organização e administração do grupo de 
consórcio será constitufda pelos recursos relativos à 
taxa de administração, previstos no inciso 11 deste 
artigo e § 1° do art 23 desta Lei, e pelos recursos de 
que trata o inciso a do art 16 desta Lei. 

Art 16. Os valores recebidos relativas a juros 
moratórias e multas; se previstos contratualmente, 
terão a seguinte destinação: · 

I - 20% (vinte) por cento para a administrado-
ra; 

11 -o restante para o fundo comum do grupo. 
Arl 17. É facultado à administradora, desde 

que previsto contratualmente, cobrar do consorciado 
no ato de sua adesão a grupo de consórcio, não 
constilufdo ou em andamento. 

l-a primeira prestação, cujos recursos devem 
ser aplicados na forma do art 7" desta Lei, caso o 
grupo não esteja constitufdo; 
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11 - antecipação de recursos relativos à taxa de 
administração, na fonna contratual, calculados sobre 
o preço, vigente na data da adesão, do bem conjun
to dEi tiens ou do serviço referenciado no contrato. 

Parágrafo único. Relativamente aos recursos 
recebidos na forma deste artigo, a administradora 
observará o seguinte: 

I - os recursos de que trata o inciso I, incluídos 
os respectivos rendimentos financeiros, se for o 
caso, 5E!rão repassados ao grupo, imediatamente, 
se o grupo estiver constituído, ou na data da sua 
constituição; 

11- não co.nstituído o grupo no prazo de 90 (no
venta) dias contados da fonnalização da adesão, no 
primeiro dia útil seguinte a esse prazo, a administra
dora comunicará ao aderente a devolução dos valo
res cobrados na fonna facultada neste artigo, acres
cidos dos rendimentos líquidos provenientes de sua 
aplicação financeira. · 

Art 18. A utilização dos recursos do grupo, 
bem como dos rendimentos provenientes de suas 
aplicações, só poderá ser feita mediante identifica
ção da finalidade do pagamento, observado o dis
posto nesta Lei. 

CAPITULO IX-
Do Vencimento, das Antecipações, do 

Pagamento com Atraso e das Diferenças 
e Prestações 

Arl 19. A administradora deve manter o con
sorciado infonnado a respe~o das datas de venci
mento das prestações mensais do grupo. 

Arl 20. O consorciado poderá abater o saldo 
devedor de suas prestações na forma prevista no 
contrato. 

§ 1• O saldo devedor compreende o valor não 
pago das prestações e das diferenças de prestaçõ
es, de que tratam, respectivamente, os arts. 15 e 22, 
bem como quaisquer responsabilidades financeiras 
previstas no contrato de adesão não pagas. 

§ 2." A qu~ação total do saldo devedor somente 
pode ser exercida pelo consorciado contemplado 
cujo bem já tenha sido adquirido, observadas as dis
posições desta lei, encerrando sua participação no 
grupo, com a conseqüente liberação das gárantias 
dadas. 

Arl 21. A administradora deverá adotar, de 
imediato, os procedimentos legais necessários à 
execução das garantias se o consorciado contem
plado e na posse do bem atrasar o pagamento das 
prestações. 

Arl 22. São diferenças de prestação: 

I - a importância recolhida a menor ou a maior 
em relação ao preço do bem, conjunto de bens ou do 
serviço referenciado no contrato, vigente na data da 
realização da respectiva assembléia geral ordinária; 

11 - diferença a menor ou a maior verificada no 
saldo do fundo comum do grupo que passar de uma 
assembléia para outra decorrente de atteração do 
preço, ocorrida no mesmo período, do bem, conjunto 
de bens ou do serviço referenciado no contrato, na 
fonna do disposto no art 23 desta lei. 

Arl 23. Sempre que for atterado o preço do 
bem, conjunto de bens ou serviço referenciado no 
contrato o saldo do fundo comum do grupo que pas
sar de uma assembléia para outra deverá ser attera
do na mesma proporção e o valor correspondente 
convertido em percentual do preço do bem, conjunto 
de bens ou serviço, devendo ainda ser observado o 
seguinte: · · 

I - ocorrendo reajuste para maior, a deficiência 
do saldo do fundo comum será coberta por recursos 
provenientes da aplicação financeira dos recursos 
do próprio fundo, do fundo de reserva do grupo, se 
previsto contratualmente, e do rateio entre os partici
pantes do grupo, obedecida a ordem em que men
cionadas as attemativas; 

11 - ocorrendo reajuste para menor, o excesso 
do saldo do fundo será rateado entre os participan
tes do grupo; 

III - o rateio de que tratam os incisos I e 11 des
te artigo será feito proporcionalmente aos percen
tuais do bem, conjunto de bens ou serviços pagos 
pelos participantes ativos do grupo. 

§ 1• Na ocorrência da situação de que trata o 
inciso I deste artigo, é devida a cobrança de parcela 
relativa à remuneração da administradora sobre as 
transferências do fundo de reserva, se previsto con
tratualmente, e sobre o rateio entre os participantes 
do grupo, assim como a compensação dessa parce
la na ocorrência do disposto no inciso 11 deste artigo, 
sendo vedada a cobrança ou compensação e valor 
referente ao fundo de reserva 

§ 2." As importâncias pagas pelo consorciado 
na forma dO disposto neste artigo serão escrituradas 
destacadamente em sua conta corrente e o percen
tual correspondente não será considerado pará efei
to da amortização das prestações mensais. 

Art 24. O valor relativo à diferença de presta
ção será cobrado ou compensado até a segunda. 
prestação imediatamente seguinte à data da sua ve
rificação, cabendo à administradora o pagamento 
das diferenças não cobradas tempestivamente, sem 
dire~o a ressarcimento junto ao consorciado. 
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CAPÍTULO X 
Do Encerramento do Grupo 

Art. 25. Decorridos sessenta dias da contem
plação dos consorciados dos respectivos grupos e a 
colocação à sua disposição dos crédttos, a adminis
tradora comunicará aos consorciados que não te
nham utilizado o respectivo crédito, estar o mesmo à 
sua disposição, em espécie, e, de acordo com os re
cursos disponíveis no grupo, comunicará aos excluí
dos, obseiVado o disposto no art. 37 desta Lei, que 
estão à sua disposição os valores relativos à devolu
ção. das quantias por eles pagas ao fundo comum e, 
se for o caso, ao fundo de reseiVa, bém como aos 
demais consorciados que estão á sua disposição os 
saldos existentes no fundo comum e, se for o caso, 
fundo de reserva, proporcionalmente ao valor das 
respectivas prestações mensais pagas. 

Parágrafo único. A administradora, trimestral
mente, comunicará aos participantes do grupo, ex
ceto aos excluídos, que estão à sua disposição, pro-" 
porcionalmente ao valor das respectivas prestações 
mensais pagas, os valores relativos ao recebi!llento 
dos débitos dos consorciados inadimplentes. 

Art. 26. O encerramento contábil das operaçõ
es do grupo será efetivado, no J'>razo de trinta dias 
após a entrega de todos os créditos devidos, o rece
bimento de todos os débttos ou após esgotados to
dos os meios de sua cobrança admitidos em direito 
e comunicações de pagamento de recursos, de que 
trata o artigo anterior, por meio de realização obriga
tória de assembléia geral ordinária de encerramento 
do grupo, na qual a administradora apresentará o 
balancete de encerramento. 

Parágrafo único. Havendo recursos não procu
rados por consorciados ou excluídos, na data do en
cerramento contábil do grupo, a adrrõnistradora de
verá recolher esses valores ao Fundo Nacional de 
Consorciados (FUNCON). 

CAPITULO XI 
Das Assembléias Gerais 

Art. 27. A assembléia geral ordinária será reali
zada mensalmente, em dia, hora e local informados 
pela administradora, destinando-se à contemplação 
e ao atendimento e prestação de informações aos 
consorciados, sendo a administradora obrigada a 
manter o consorciado informado sobre todas as ope
rações financeiras e de distribuição de créditos rela
cionadas com o respecfivo grupo, permttindo aos 
consorciados livre acesso aos documentos do seu 
grupo. 

Art. 28. Na primeira assembléia geral ordinária 
do grupo, a administradora: · 

I -comprovará a comercialização de, no míni
mo, 70% (setenta por cento) das cotas do grupo; 

11 - promoverá a eleição do conselho fiscal do 
grupo constitu Ido de até cinco consorciados que, na 
qualidade de representantes do grupo e com man
dato gratutto, terão a responsabilidade de fiscalizar 
os atos da administradora na condução das opera
ções de consórcio do respectivo grupo e acesso, em 
qualquer data, a todos os demonstrativos e docu
mentos pertinentes às operações. do grupo, não po
dendo concorrer à eleição funcionários, sócios, ge
rentes, diretores e prepostos com poderes. de gestão 
da administradora ou empresas a ela ligadas; 

III - deixará à disposição dos consorciados que 
tenham o direito de voto nas assembléias gerais, or
dinárias e .extraordinárias, fornecendo cópia senipre 
que solicitado, da relação contendo o nome, endere
ço completo e telefone dos consorciados do grupo; 

IV - submeterá à decisão do grupo a opção 
pelo seguro de quebra de garantia, bem como pelo 
seguro de vida, quando não for obrigatório, na forma 
desta Lei; 

V- registrará na ata de constituição do grupo o 
nome, endereço e registro profissional dos respon~ 
sáveis pela auditoria externa contratada e, quando 
houver mudança, anotará na ata da assembléia se
guinte ao evento o nome do novo auditor; 

VI - demonstrará que a maior parcela dos par
ticipantes de cada grupo constituído tem domicmo 
na mesma cidade ou região geo-econômica, ou 
apresentará razões que justifiquem a impOSSibilida
de do cumprimento desta condição. 

§ 1• O consorciado aderente poderá decidir 
pela sua permanência ou não no grupo, na primeira 
assembléia .geral ordinária, em decorrência da não 
comprovação do disposto no inciso I deste artigo, do 
descumprimento do disposto no inciso III deste arti
go, e da condição estabelecida no inciso VI deste a 
artigo. 

§ 2• Ao consorciado que não tenha concorrido 
à contemplação e decidido por não permanecer no 
grupo serão devolvidos os valores por ele pagos a 
qualquer título, acrescidos dos rendimentos financei
ros líquidos provenientes de sua aplicação financei
ra, de imediato, desde que sua decisão ocorra: 

a) no prazo de 7 (sete) dias da assinatura do 
contrato de adesão, sempre que a contratação ocor
rer fora de dependência da administradora; 

b) em decorrência da faculdade de que trata o 
parágrafo primeiro deste artigo. 
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Art 29. Compete· à assembléia geral extmordi
nária dos consorciados deliberar sobre: 

I - transferência de grupo para outra adminis
tradora de consórcio, que deverá satisfazer os requi-. 
silos legais; 

11 - fusão de grupos de consórcio da própria 
administradora; 

III - dilação do prazo de duração do grupo, 
com suspensão ou não do pagamento de prestaçõ
es por igual perfodo, na ocorrência de fatos que one
rem em· demasia os consorciados ou de outros 
eventos que dificultem a satisfação de suas obriga
ções; 

IV -dissolução do grupo: 
a) devida a ocorrência de irregularidades no 

cumprimento das disposições legais relativas à ad
ministração do grupo de consórcio ou das cláusulas 
estabelecidas no contrato; 

b) nos casos de desistências ou exclusões em 
número que comprometa a contemplação dos con
sorciados ativos no prazo estabelecido no contrato. · 

V - dissolução do grupo ou substituição do 
bem, na hipótese da descontinuidade de produção 
do bem referenciado no contrato, sendo considerado 
como tal qualquer alteração na identificação do bem 
ou conjunto de bens referenciado RO contrato; 

VI - quaisquer outras matérias de interesse do 
grupo, desde que não colidam com as disposições 
desta Lei. 

§ 1° Nas deliberações a respeito dos assuntos 
de que tratam os incisos III, IV e V deste artigo só 
serão comutados os votos dos consorciados não 
contemplados do grupo. 

§ 2" A administradora convocará assembléia 
geral extraordinária, no prazo máximo de três dias 
úteis após o conhecimento a respeito da desconti
nuidade de produção do bem, para a deliberação de 
que trata o inciso V deste artigo. 

Art 30. A assembléia geral extraordinária será 
convocada pela administradora, que se obriga a 
igualmente fazê-lo no prazo máximo de cinco dias, 
contados da data de solicitação de, no mfnimo, 5% (cin
co por cento) dos participantes ativos do grupo, ou pela 
manifestação da vontade dos membros do conselho fis. 
cal do grupo, previsto no inciso 11 do art 28 desta Lei. 

Art 31. A convocação da assembléia geral ex
traordinária será feita mediante envio de carta ou de 
telegrama notificatório a todos os participantes ati
vos do grupo, com até oito dias de antecedência da 
sua realização, contado esse prazo incluindo-se o 
dia da realização e excluindo-se o dia da expedição 
da carta. 

Parágrafo umco. Da convocação constarão, 
obrigatoriamente, informações relativas ao dia, hora 
e local em que será realizada a assembléia, bem 
como os assuntos a serem deliberados. 

Arl 32. Nas assembléias gerais: 
I - cada cota de participação no grupo dará di

reito a um voto, podendo votar os participantes em 
_dia com o pagamento das prestações, seus repre
sentantes legais e procuradores devidamente consti
tufdos; 

11 - as deliberações da assembléia geral, que 
se instalará com qualquer número de consorciados 

_ do grupo, representantes legais e ptocuradores devi
damente constituídos, serão tomadas por maioria 
dos votos dos presentes, não se computando os vo
tos em branco. 

§ 1° Para efeito do disposto no inciso 11, coosi
derarn-se presentes os consorciados que, atenden
do as condições de que trata o § 1° deste artigo, en
viarem seus votos por carta, com firma reconhecida, 
com Aviso de Recebimento (AR), desde que esses 
votos sejam recebidos pela administradora até o dia 
útil que anteceder o dia da realização da assembléia 
geral extraordinária. 

§ 2° Nas assembléias gerais extraordinárias, 
os procuradores dos consorciados deverão ter pode
res especfficos para deliberar sobre o assunto cons
tante da convocação e a administradora somente 
poderá representar o consorciado se esse lhe outor
gar poderes especfficos para o evento. 

Art. 33. A administradora lavrará, em livro de 
folhas numeradas, atas das assembléias gerais ordi
nárias e extraordinárias. 

CAPÍTULO XII 
Da Substituição do Bem 

Art 34. Deliberada em assembléia geral ex
t;aordinária a substituição do bem ou conjunto de 
bens referenciado no contrato, serão aplicados os 
seguintes critérios na cobrança das mensalidades: 

I - as dos que tenham sido contemplados, vi
cendas ou em atraso, permanecerão no valor ante
rior e apenas serão atualizadas quando houver atte
ração no preço do novo bem ou conjunto de bens e 
na mesma proporção; 

11 - as dos que ainda não foram contemplados 
serão calculadas com base no preço do novo bem 
ou conjunto de bens da substituição e posteriores al
terações, observando-se que: 

a) as já pagas serão atualizadas na data da 
substituição, de acordo com o novo preço, devendo 
o valor resultante ser somado às prestações devidas 
ou das mesmas subtraído, conforme o preço do 
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novo bem ou conjunto de bens seja superior ou infe
rior, respectivamente, ao do originalmente previsto 
no plano; 

b) tendo sido paga importância igual ou supe
rior ao preço do novo bem ou conjunto de bens vi
gente na data da assembléia geral extraordinária, o 
consorciado terá direfto à aquisição do bem ou con
junto de bens após sua contemplação exclusivamen
te por sorteio e a importância recolhida a maior de
verá ser devolvida, independente de contemplação, 
na meaida da disponibilidade de recursos do grupo. 

CAPÍTULO XIII 
Da Disssolução do Grupo por Decisão de AGE 

Art 35. Deliberada na assembléia geral ex
traordinária a dissolução do grupo: 

I - os consorciados contemplados recolherão 
as contribuições vincendas relativas ao fundo co
mum nas respectivas datas de vencimento, reajusta
das de acordo com. percentual médio de reajuste 
das obrigações antes da dissolução; 

11 - as importâncias recolhidas na forma do 
ftem anterior serão restftufdas mensalmente, de 
acordo com a disponibilidade de caixa, por rateio 
proporcional ao percentual do preço do bem ou con
junto de bens, vigente na data da assembléia geral 
extraordinária de dissolução do grupo, pago por par
ticipante, primeiramente, aos consorciados ativos 
não contemplados e, posteriormente, aos excluídos. 

CAPÍTULO XIV 
Da Desistência da Exclusão 

e da Substituição do Consorciado· 

Art 36. O consorciado, em caso de falta de pa
gamento de duas ou mais prestações mensais con
secutivas ou alternadas, independentemente de noti
ficação ou interpelação judicial, poderá se.r excluído 
do grupo de consórcio, por inadimplemento de suas 
obrigações contratuais. 

§ 1• Antes da exclusão, o consorciado inadim
plente poderá restabelecer seus direitos, mediante o 
pagamento das prestações e dHerenças de presta
ções, com seus valores atualizados na forma previs
ta no contrato, sem prejuízo do pagamento de en
cargos previstos contratualmente em caso de ina
dimplemento. 

§ 2" É vedada a exclusão de consorciado con
templado. 

Art 37. Decorridos 60 (sessenta) dias da data 
da colocação à disposição dos consorciados do gru
po o último crédito devido, devem ser colocadas à 
disposição dos participantes excluídos, ou aos seus 
sucessores, as quantidas por eles pagas ao fundo 

comum e, se for o caso, ao fundo de reserva, obser
vado que o valor a ser restituído será apurado apli
cando-se o percentual do valor do bem, conjunto de 
bens ou serviço amortizado pelo excluído sobre o 
valor do crédfto vigente na data da última contempla
ção do grupo. 

§ 1• Ao valor apurado na forma do caput será 
aplicado percentual de redução, referente à multa 
por inadimplemento contratual, inversamente propor
cional à participação do exclufdo, cujo produto será 
creditado ao grupo, observando-se: 

Percentual amortizado 

até30% 
acima de 30% até 50% 
acima de 50% até 80% 
acimadeBO% 

Redutor 

10% 
7% 
3% 

zero 

§ 22 Do valor a ser devoMdo, calculado na for
ma do parágrafo anterior, será deduzido montante 
relativo à taxa de administração, apropriada na data 
da devolução de que se trata, correspondente ao 
produto do número de meses de exclusão, conside
rando-se para efefto desse cálculo 50% (cinqüenta 
por cento) do percentual fixado no contrato de ade
são referente à taxa de administração. 

Art 38. O consorciado que for admitido no gru
po em substituição ao excluído ficará obrigado ao 
pagamento das prestações do contrato, observadas 
as disposições a seguir: 

I - as prestações a vencer serão recolhidas 
normalmente, na forma prevista para os demais par
ticipantes do grupo; 

11 - as prestações e diferenças de contribuiçõ
es vencidas serão pagas até" o prazo previsto para o 
encerramento do grupo, atualizadas na forma previs
ta no contrato; 

III - as prestações já pagas pelo excluído se
rão liquidadas pelo consorciado admitido, até o pra
zo previsto para o encerramento do grupo, atualiza
das na forma prevista no contrato, devendo os valo
res recebidos relativos ao fundo comum e ao fundo 
de reserva ser creditados ao fundo comum do grupo. 

ÚTULO 11 
Do Instituto Nacional de Consórcios (INCON) 

Art 39. O lnslftuto Nacional de Consórcios (IN
CON), instituição privada, sem fins lucrativos, de uti
lidade pública, com autonomia técnica, administrati
va e financeira, é, nos termos desta lei, o órgão re
gulador e fiscalizador das administradoras de con
sórcios. 
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Art 40. Constituem objetivos básicos do Institu
to Nacional de Consórcios (INCON): 

I - promover a defesa dos interesses do con
sorciados; ' 

11 - zelar pela liqüidez e solvência das institui
ções de consórcio; 

III - estimular a expansão e o funcionamento 
eficiente do setor, propiciando as condições neces
sárias ao seu aperfeiçoamento e integração ao pro
cesso de desenvolvimento econõmico e social do 
país; 

IV- dotar o mercado de consórcio de mecanis
mos que estimulem a livre conCorrência, a dissemi
nação de informações e uma maior transparência de 
suas operações. 

Art 41. Compete ao Instituto Nacional de Con
sórcios (INCON): 

I - fiscalizar as administradoras de consórcio, 
no que couber; 

11 - zelar pela liqiiidez e solvência das adminis
tradoras de consórcios; 

III - coordenar e articular ações no campo das 
operações de consórcios; 

IV - aluar junto aos órgãos públicos e entida
des privadas para o aperfeiçoamento do Sistema; 

V - acompanhar e avaliar ,o desempenho do 
setor; 

VI - elaborar e aprovar seu estatuto o regimen
to interno; 

Vil - desenvolver estudos e pesquisas para 
fundamentar as análises de necessidade e formula
ção de proposições para a área; 

VIII - coordenar e manter atualizado sistema 
público de cadastro de entidade e organizações que 
aluam com operações de consórcios; 

IX - estabelecer critérios para gestão do Fundo 
Nacional de Consorciados (FUNCON), bem como 
elaborar e aprovar seu regulamento;. 

X- prestar contas trimestralmente ao Senado 
Federal, através da Comissão de Assuntos Econõ
micos, divulgando relatórios trimestrais e anuais de 
atividades, principalmente de realização financeira 
de recursos; 

XI - estabelecer diretrizes para a qualificação e 
capacitação de recursos humanos que, atuam na 
área; 

XII - assessorar tecnicamente o Poder Legisla
tivo e o Poder Executivo, sempre que solicitado; 

XIII - prestar assesoramento técnico às admi
nistradoras de consórcios e consorciados. 

XIV - comunicar ao Ministério Público as irre
gularidades identificadas em grupos de consórcios. 

Art 42. A administração do lnstiMo Nacional 
de Consórcios (INCON) será exercida por diretoria 
composta de um presidente e quatro diretores, indi
cados pelo Ministro da Fazenda e nomeados pelo 
Presidente da República, após a aprovação de seus 
nomes pelo Senado Federal, por voto secreto e 
após a argüição pública, para exercer mandatos fi
xos de três anos, permitida uma única recondução. 

Parágrafo único. Os Diretores do Instituto Na
cional de Consórcios (INCON) serão designados en
tre os cidadãos brasileiros de ilibada reputação e re
conhecida competência em matéria de consórcio, 
capitalização, direito, economia ou 'finanças. 

Art 43. O exercício do cargo de Presidente ou 
Diretor da Instituto Nacional de Consórcios (INCON) 
será incompatível com: 

· I - o exercício de qualquer outro cargo, fur]ção 
ou. emprego, público ou privado, remunerado ou 

· não, exceto o de professor; 
11 - a participação acionária direta ou indireta 

em instituição sob a fiscalização do Instituto Nacio-
nal de Consórcios (INCON); · 

III -qualquer atividade político-partidária. 
Art 44. O Presidente e os Diretores do Instituto 

Nacional de Consórcios (INCON), não poderão exer
cer cargos de adminstradores de instituições sob a 
fiscalização daquele órgão pelo período de um ano 
após o exercício de seus respectivos mandatos. 

Parágrafo único. Mediante solicitação, será as
segurado ao ex-diretor, durante o impedimento de 
que trata o caput deste artigo, a titulo pessoal e in
transferível, a percepção de um rendimento mensal 
equivalente a BO"k (oitenta por cento) dos proventos 
totais do cargo que exercia, desde que o interessado 
não ocupe cargo público. · 

Art 45. O quadro de pessoal do Instituto Nacio
nal de Consórcios (INCON) terá sua estrutura defini
da no estatuto da entidade. 

Parágrafo único. Os devedores, obrigações, 
impedimentos, direitos e vantagens do quadro de 
pessoal do lnstiMo Nacional de Consórcios (IN
CON), são os estabelecidos no estaMo próprio da 
entidade •. 

· Art 46. Constituem receitas do Instituto Nacio
nal de Consórcios (INCON), recursos oriundos do 
Fundo Nacional de Consorciados (FUNCON), con
forme disposto no art. 47 desta lei. 

TITULO III 
Do Sistema de Garantia dos Depósitos 

e Aplicações em Consórcios 

Art 47. Rca instituído o Sistema de Garantia 
de Depósito e Aplicações em Consórcios, objetivan-
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do a proteção da economia popular contra os riscos 
de prejuízos associados à insolvência das Adminis
tradoras de Consórcio, cujas regras, observada a 
presente lei, serão. fixadas por Resolução do Conse
lho Monetário Nacional, e será composto por: 

I - Fundo Nacional de Consorciados (FUN
CON) cuja adesão será obrigatória por parte das ad
ministradoras de consórcios; 

11 -Sistema de Garantia Complementar, de ca
ráter opcional. 

§ ·1• A gestão do Fundo Nacional de Consor
ciados (FUNCON), será realizada de acordo com o 
regulamento aprovado pelo Instituto Nacional de 
Consórcio (INCON). 

§ 2" O Fundo Nacional de Consorciados (FUN
CON) sucederá às pessoas físicas e jurídicas res
sarcidas em seus dire~os contra administradoras de 
consórcios inadimplentes, no montante equivalente 
aos valores ressarcidos na forma desta lei; 

§ 3" O Fundo Nacional de Consorciados (FUN
CON) poderti conceder empréstimos de recupera
ção financeira, bem como financiamentos para mu
dança de controle acionário de administradoras de 
consórcios filiados, ponderadas as hipóteses de ina
dimplência e conseqüente garantia dos direitos dos 
consorciados e após cumprido o..exposto no art. 41, 
inciso XIV, desta Lei. 

§ 4° Rca o Poder Público proibido de contri
buir, a qualquer título, com recursos financeiro para 
a formação do Sistema de Garantia de Depós~os e 
Aplicações em Consórcios de que trata esta Lei. 

§ 5° O Conselho Monetário Nacional fixará os 
limites máximos de despesas que poderão ser des
pendidos com o funcionamento do lnstiMo Nacional 
de Consórcios (INCON) e do Fundo Nacional de 
Consorciados (FUNCON). 

TITULO IV 
Das Disposições Gerais 

Art. 48. A diferença da indenização referente 
ao seguro de vida, se hower, após amortizado o 
saldo devedor do consorciado, será imediatamente 
entregue pela administradora ao beneficiário indica
do pelo titular da cota ou, na sua falta, a seus suces
sores. 

Art. 49. Ocorrendo a retomada do bem, judicial 
ou extrajudicial, a administradora deverá aliená-lo. 

§ 1° Os recursos arrecadados destinar-se-ão 
ao pagamento das obrigações financeiras em atraso 
e vincendas, com apropriação ao fundo comum e, se 
for o caso, ao fundo de reserva. 

§ 2• O saldo positivo porventura existente será 
devolvido ao consorciado cujo bem tenha sido relo-

mado, responsabilizando-se-lhe pelo saldo negativo, 
sehower. 

Art. 50. As administradoras de consórcio deve
rão promover assembléias gerais extraordinárias 
dos grupos de consórcio em andamento na data de 
publicação desta Lei para decidirem sobre a adapta
ção do contrato as disposições desta Lei. 

Art. 51. A partir da publicação desta Lei, dei
xam de subordinar-se ao Banco Central do Brasil as 
atribuições previstas nos arts. 7" e s• da Lei n• 
5.768, de 20 de dezembro de 1971, transferidas 
àquela Autarquia pela Lei n• 8.177, de 1• de março 
de 1991. · 

Art. 52. Esta Lei entra ém vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 53. Revogam-se o inciso I do art. 7", os 
arts. 9", 1 O e parágrafo único do art. 11 da Lei n" 
5. 768, de 20 de dezembro de 1971; o art. 1 O da Lei 
n• 7.691, de 15 de dezembro de 1968; o art. 33 da 
Lei n• 8.177, de 1° de março de 1991; e demais dis
posições em contrário. 

Justificação 

Pelo art. 33 da Lei n• 8.177, de 1° de março de 
1991, foram transferidas para o Banco Central do 
Brasn as atribuições previstas nos arts. 7" e s• da 
Lei n• 5.768, de 20 de dezembro de 1971, no que se 
refere às operações conhecidas como consórcio, 
fundo mútuo e outras formas associativas asseme
lhadas, que objetivem a aquisição de bens de qual
quer natureza. O mesmo disposttivo transferiu, tam
bém, para o Banco Central do Brasil a fiscalização 
dessas operações, inclusive a aplicação de penali
dades. 

2. Ressalte-se que essas operações têm a fi
nalidade exclusiva de aquisição de bens, por meio 
de autofinanciamento de pessoas físicas e jurídicas 
que se associam com esse objetivo, nada tendo em 
comum, portanto, com aquelas cometidas ao Banco 
Central do Brasil pela Lei n• 4.595, de 31 de dezem
bro de 1964, a chamada Lei da Reforma Bancária, já 
que nem mesmo, dadas as suas características, po
dem ser consideradas como operações de crédito, 
obrigatoriamente controladas por aquela autarquia. 

3. As atribuições de autorizar, regulamentar e 
fiscalizar as operações ora em apreço, assim como 
as empresas que as praticam, obrigaram o aloca
meniD de técnicos daquela autarquia para cuidar 
dos assuntos específicos relacionados com o seg
meniD de consórcio, com evidente prejuízo para a 
fiscalização das instituições financeiras, essa sim 
competência indeclinável do Banco Central do Bra
sil. 
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4. O remanejamento de funcionários agravou 
ainda mais o problema de pessoal enfrentado pela 
Aurtarq~i?. que vem sofrendo grande evasão dos 
especialistas do quadro, tanto em razão de aposen
tadoria como pela contratação por entidades dos se
tores público e privado. Desobrigar o Banco Central 
do Brasil das atribuições relacionadas com o seg
mento de consórcio permttiria uma melhor realoca
ção de seu quadro de técnicos na condução de atri-. 
buições típicas de um banco central. 

5. Ademais, tratando-se de operações de ven
das de bens e serviços, não obstante a característi
cas própria desse tipo de venda, não há justificatiVa 
para a manutenção das atiVidades de regulamenta
ção, autorização e fiscalização dessas operações no 
âmbtto do poder público, bastando que a atiVidade 
seja regulamentada em seus aspectos básicos por 
meio de disposição legal. . . , ·· .. 

6. Por outro lado, por se tratar de operações 
que envolvem a economia popular, ·o objetivo do 
presente projeto de lei é o de conceder garantias 
instttucionais ao poupador, tais como a criação de 
um órgão regulador e fiscalizador, cujos responsá-· 
veis serão indicados pelo Poder Executivo e aprova~· 
dos, após audiência pública, pelo Senado Federal, 
com mandatos e requisitos delinfdos no projeto de 
lei, para os que vierem a assumir as funções. É im
portante relevar que o órgão a ser estruturado conta
rá, exclusivamente, com recursos privados, recolhi
dos das próprias administradoras de consórcios. Ou
tra inovação importante é a instituição de um Fundo 
de Garantia dos Consorciados, semelhante ao que 
existe atualmente, por resolução do Conselho Mone
tário Nacional, para os correntistas do sistema bancá
rio. A criação de um seguro-garantia para todos os 
consorciados que os projeta dos maus administrado
res e garanta as suas poupanças como funciona para 
os depositantes dos bancos, é de vital importância, 
pois, trará credibilidade de volta ao Sistema. 

7. Outros aspectos que devem ser destacados 
neste projeto consistem na regionalização das ope
rações de consórcios, levando em conta o domicnio 
dos consorciados bem como o acesso ao extrato de 
contas e a todos os documentos e demonstrativos 
pertinentes às operações dos grupos, cabendo soli
citar informações às administradoras, no sentido de 
dar maior transparência e segurança ao consorcia
do, além da instituição das contas ináiVidualizadas 
por grupo de consorciados. 

8. Por outro lado, a iniciativa de apresentação 
do presente projeto de lei atende ao mandamento 
constitucional que em seu art. 22, inciso XX precei-

tua como competência privativa da União a de legis
lar sobre Sistema de Consórcios e Sorteios. 

. 9. As inovações propostas neste projeto permi
tem apoiar a própria sociedade brasHeira que já dis
põe de mecanismos legais para defesa de seus di
reitos, podendo contar com o Código de Defesa do 
Consumidor e com a prestação dos serviços da Pro
motoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Consu
midor (Prodecon), das· Delegacias de Defesa do 
Consumidor e dos Programas de Defesa do Consu
midor (Procon), estando bastante atenta aos pró
prias direitos na condução de operações de aquisi-
ção de bens e serviços~ · 

1 O. Assim, consciente de que a regulamenta
ção do texto constitucional não deve ficar restrita às 
propisções do Poder Executivo, e que cumpre a nós 
do Poder Legislativo o dever e o poder de leg~lar, 
propondo as anerações na legislação indispensáveis 
ao desenvoMmento nacional e à proteção da econo
mia popular, é que levo à consideração de meus 
ilustres para a presente proposta de projeto de lei. 

Sala das Sessões, 23 de julho de 1996. - Se-
nador Vilson Kleinübing_ · ...... .. . ... , ., :• ·, ., 

LEGISLAÇÃO CITADA. 
LEI N° 5.768, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971 

Altera a legislação sobre distribui
ção gratuita de prêmios, mediante sor
teio, vale-brinde ou concurso, a título de 
propaganda, estabelece normas de prote
ção à poupança popular, e dá outras pro
vidências. 

Arl 7" -······-···--···--······-·-···--··-········-· 
1 - as operações conhecidas como Consórcio, 

Fundo Mútuo e outras formas associatiVas asseme
lhadas, que objetivem a aquisição de bens de qual
quer natureza. 

Arl 92 O Conselho Monetário Nacional, tendo 
em vista os critérios e objetiVos compreendidos· .em 
sua competência legal, poderá intervir nas operaçõ
es referidás no art. 7", para: 

I - ···········-····-···-····-·······--····--····-·· 
11- ················-··--·-···-········-··-·-···-.. ·--· 
III - ···········--······-·-··--······--···-·--··-···-
Arl 1 O. O Banco Central do Brasil poderá inter-

vir nas empresas autorizadas a realizar as operaçõ
es a que se refere o arl 7", e decretar sua liquidação. 
extrajudicial na forma e condições previstas na legis
lação especial aplicável às entidades financeiras. 

Arl 11. ·····--·············-···--··--·····;-····-·-·-
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I - ··················-········-·········-········--···--··· 
11 - ••••••••••• ······-·-····--······-···--····--··---··· 
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-

se também aos administradores da operação men
cionada no item I do art. 7" 

LEI N2 7.691, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1988 

Dispõe sobre o pagamento de tribu
tos e contribuições federais, e dá outras 

· providências. 

Art. 1 O. A partir de 12 de janeiro de 1989, os re
cursos coletados de consórcios pelas respectivas 
administradoras, a qualquer título, serão obrigatoria
mente aplicados, desde a sua disponibilidade, na 
forma prevista no Decreto-Lei n• 1.290, de 3 de de
zembro de 1973. 

LEI N2 8.177, DE 1° DE MARÇO DE 1991 

Estabelece regras para a desindexa
ção da economia e dá outras providên
cias. 

•-.. •••••••·---·-·-•-••••••-.-••••---<•••••-••••••-••••-•••-n• • 

Art. 33. A partir de 12 de maio de 1991, são 
transferidas ao Banco Central do Brasil as atribuiçõ
es previstas nos arts. 7" e 82 da Lei n• 5.769, de 20 
de dezembro de 1971, no que se refere às operaçõ
es oonhecidas como consórcio, fundo mútuo e ou
tras formas associativas assemelhadas, que objeti
vem a aquisição de bens de qualquer natureza. 

Parágrafo único. A fiscalização das operações 
mencionadas neste artigo, inclusive a aplicação de 
penalidades, será exercida pelo Banco Central do 
Brasil. 

LEI N2 6.024, DE 13 DE MARÇO DE 1974 

Dispõe sobre a Intervenção e a. liqui
dação extrajudicial de Instituições finan
ceiras e dá outras providências. 

(À Comissão de Assuntos Económi
cos- decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO W 164, DE 1996 

Estabelece limitas máximos para os 
teores de nicotina pennitldos nos cigar
ros e congéneres e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica proibida, em todo o território nacio

nal, a partir de 12 de janeiro de 2000, a produção, a 
comercialização, a distribuição a qualquer tftulo, a 
importação e a exportação de cigarros e congéneres 
com concentração de niootina superior a 0,8mg (oito 
décimos de miligrama) por unidade. 

§ 1° O Ministério da Saúde estabelecerá, até 
31 de março de cada ano, para entrar em vigor em 
1° de janeiro do ano seguinte, novos teores máximos 
permitidos, não podendo, no entanto, aumentá-los. 

§ 2" Frca proibido o uso de aditivos químicos e 
de outros produtos que aumentem a liberação de ni
cotina livre na fabricação de cigarros e congéneres. 

§ 3" Na determinação das concentrações de 
que trata este artigo, os cigarros e congéneres serão 
testados pelos métodos especificados pela lntema-
tional Organization for Standardization. · 

Art. 2° Os fabricantes de cigarros e congéneres 
ficam obrigados a realizar, anualmente, os testes re
feridos no artigo anterior para todas as marcas de 
.sua propriedade vendidas e exportadas no perfodo e 
a comunicar à autoridade definida pelo Ministério da 
Sallde o resultado dos mesmos. 

§ 1• O Ministério da Saúde pode requerer a 
realização de novos testes, a qualquer momento, 
sempre às expensas do produtor, importador ou ex
portador. 

§ 2° Os organismos dos sistemas de vigilância 
sanitária, do Sistema Únioo de Saúde e de defesa do 
oonsumidor poderão, a qualquer momento, retirar, no 
mercado, amostras de cigarros e congéneres para a 
realização de dosagens de niootina, a suas expensas, 
segundo normas definidas pelo Ministério da Saúde. 

Art. 3" As embalagens de cigarros e congéne
res vendidos ou distribufdos a qualquer tftulo no Bra
sil, bem como toda e qualquer peça destinada a pro
mover ou Elar publicidade, no Pafs, ao produto ou a 
seu nome ou marca comercial, deverão informar, em 
português e oontra um fundo oontrastante, o teor de 
nicotina contido em cada cigarro ou congénere. 

§ 1° Fica proibida a utilização de expressões 
outras que não a dos valores da concentração de ni
cotina, expressa em miligramas por unidade do pro
duto, para fazer referência àquela ooncentração, na 
promoção de cigarros e congéneres. 

§ 2" O Ministério da Saúde regulamentará o 
disposto no caput desse artigo, podendo ampliar 
essa obrigatoriedade para alcançar outros produtos 
de tabaco. 

Art. 4°. OS· fabricantes, os importadores, os ex· 
portadores, .. os intermediários, os distribuidores e os 
comerciantes de cigarros e oongêneres que infringi
rem o disposto nesta lei estarão solid;!.ria e indivi-
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dualmente sujeitos à multa de 200 (duzentos) a 360 
(trezentos e sessenta) dias-multa. 

Parágmfo único. Em caso de reincidência, o 
valor da multa será duplicado, podendo a empresa 
ter suas atividades suspensas temporária o definiti
vamente, sem direito a indenização ou compensa
ção por investimentos realizados. 

Arl 52 A agência de publicidade e empresa de 
comunicação social que produzir o veicular anúncio 
em desacordo com o disposto no art. 32 desta lei es
tarão solidária e individualmente sujeitos à multa de 
100 (cem) a 200 (duzentos) dias-multa. 

Arl 6" Esta lei éntm em vigor na data de sua 
publicação. 

Arl 72 Revogam-se as disposições em centrá-
rio. 

Justificação 

A nicotina é a substância, presente no tabaco, 
que leva a rápida adição do usuário. O aumento da 
concentração dessa substância nos cigarros e con
géneres favorece o desenvolvimento mais efetivo e 
precoce da adição. 

Desde o início da década de 80, vários países 
passamm a adotar medidas regulamentadoras dos 
teores máximos permitidos, por-cigarro, de nicotina, 
alcatrão e de monóxido de carbono. EStão éntre os 
pafses que promulgaram leis a respeito: a Comunida
de Européia, os Estados Unidos da América do Norte, 
o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, Cingapura, a 
Uga dos Estados Árabes do Golfo, a antiga União 
Soviética, o Equador, o México e o Uruguai. 

Em meados do ano passado, o Congresso nor
te-americano aprovou uma emenda à legislação de 
vigilância sanitária daquele pafs, conhecida corno 
Freeclom From Nicotine Addiction Act of 1995, 
definindo um calendário para a redução gradativa da 
concentração máxima permitida de nicotina nos pro
dutos de tabaco. O calendário prevê que, até 1° de 
janeiro de 2002, o teor máximo de nicotina permitido 
deverá ser de 0,05mg por unidade. 

Segundo esta nova lei, será definindo como 
"adulterado" todo produto de tabaco que contenha, 
nas respectivas datas, concentração de nicotina su
perior à estabelecida, sujeitando o infrator ao con
junto de sanções previstas na lei para a produção ou 
venda de tais produtos.~~ 

Os pressupostos em que se baseou o governo 
americano foram, entre outros: 

- o Relatório do Surgeon General, a maior au
toridade sanitária daquele país, datado de 1994, no 
qual conclui que a nicotina presente em produtos de 
tabaco é responsável pelo rápido desenvolvimento 

de adição em mais de 50% das crianças que os ex
perimentem; 

- os estudos dos centros universitários de pes
quisa e do próprio governo mostrando que o uso de 
produtos de tabaco continua a crescer - principal
mente entre crianças e adolescentes -, apesar da 
crescente consciência de sua natureza letal, porque 
a nicotina presente no tabaco causa adição em 
crianças e reforça a adição em adultos; 

- a existência de tecnologia disponível aos fa
bricantes de produtos de tabaco pata remover toda, 
ou virtualmente toda, a nicotina d~ seus produtos; 

- a nicotina destrói a liberdade de milhões de 
crianças e adultos ·nos Estados Unidos de escolher se 
querem ou não continuar a usar produtos de tabaco. 

Aceitando e acreditando na verdade desses 
postulados e reconhecendo que o problema é similar 
em nosso· meio, proponho, à consideração dos no
bres colegas, este projeto de lei, na esperança de 
estar contribuindo para o combate às drogas em 
nosso País e para a melhoria da qualidade da saúde 
de nosso povo. 

Sala das Sessões, 23 de julho de 1996. - Se-
nador Odaclr Soares. · 

(Às Comissões de Constituição, Justi
ça e Cidadania e de Assuntos Sociais, ca
bendo a última Comissão decisão terminati
va, nos termos do aJt 49, a, do Regimento 
Interno.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os pro
jetes serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes, mas deixam de tramitar, porque esta
mos em período de convocação extraordinária. Só 
poderão tmmitar a partir de 1• de agosto. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1• Secretário em exercício, Senador Valmir Cempelo. ~ 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 715, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos constitucionais do arl 50, § 2", e 

na forma regimental do arl 216, requeiro sejam soli
citadas ao Senhor Ministro da Previdência e Assis
tência Social, informações abaixo descritas: 

1. Quantas ações judiciais contra o INSS existem 
..................... A.O; ...... ~ ,...... ......... ,....;t,..,~; .... .4 ... .,....,,... ........ , o ...... ; ........... t ..,,.. 
I IV l'Cõ'llllVIIU \..oiiC<" ...VIl ~U:õl 1\.oiCl \AI I III..A.:IIICU n~IUIICU ut::: 

Pernambuco, discriminadas Estado por Estado. 
2. Desse número quantas se reterem a paga

mentos de benefícios e em especial relativos aos ru
rais, incluindo Acidentes de Trabalho. 

3. Quais os valores totais pagos judicialmente 
por Estado naquela Região Judiciária Federai, relati-
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vamente as ações de benefício em 1995 e em 1996. 
Quais os valores pagos administrativamente e no 
período. . 

4. Quantas ações judiciais contra o INSS exis
tem nos Municípios· de Capristrano, Aracoiaba, Aqui
raz e Mulungu/CE e quais os valores das condena
ções judiciais pagas nestes Municípios ein 1995 e 
em 1996 e a quem foram pagas. 

5. Quais as prOvidências foram tomadas no 
âmbito do MPAS relativas às denúncias formuladas 
pelo Ministério Público do Estado sobre os fatos que 
deram ÓriQem à Comissão Pa~amentar de Inquérito 
no Estado do Ceará relativamente a esta matéria 

6. Qual é a arrecadação dei INSS no Estado do 
Ceará, quais os valores despendidos com beneffcios e 
custeio e quais os dez maiores devedores do Estado. 

Justificação 

Com base em nota veiculada na imprensa cea
rense, de 23 de julho de 1996, o Instituto Nacional de 
Seguridade Social - INSS, infcia a apuração de denún
cias quanto ao desvio de aproximadamente R$90 mi
lhões de reais, lesando clientes segurados do INSS. 
Por isso, é de suma importância conhecermos a reali
dade que cerca o assunto, de forma que possamos 
ter uma visão geral e adequada do problema 

Sala das Sessões, 23 de julho de 1996. - Se
nador Lúcio Alcântara. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O reque
rimento será despachado à Mesa para decisão, na 
forma do Inciso III do art 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 12 Secretârio em exercício, Senador Valmir 
Campelo. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N°716, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos dos arts. 49, inciso X, e 

50 da Constituição Federal, combinados com o art. 
216 do Regimento Interno do Senado Federal, se
jam solicitadas ao Ministro da Fazenda, as seguintes 
informações: 

1. O Banco do Brasil realizou algum tipo de 
operação, incluindo não só concessões de créditos, 
financiamentos, empréstimos, como também, con
cessão de garantias, com a empresa Cerâmica Cri
ciúma SA. - CECRISA, nos últimos meses? 

2. Em caso afirmativo detalhar cada operação 
enviando o parecer técnico que a embasou. 

Justificação 

Hã cerca de três meses o Governo Federal foi 
obrigado a editar Medida Provisória autorizando a 

abertura de crédito extraordinârio em favor dos En
cargos Rnanceiros da União visando com isto poder 
aportar recursos para o Banco do Brasil que se en· 
centrava com património negativo. 

Ontem, 22 de julho, o jornal O Estado de S 
Paulo notificou que o Banco do Brasil adquiriu no 
começo do mês R$9,150 milhões em debêntures 
conversíveis e ações preferenciais da empresa Ce
râmica de Criciúma SA. - CECRISA, ajudando com 
tal operação a empresa a sair da concordata. 

Considerando que a compra de ações de uma 
empresa concordatâria não corresponde a uma ope
ração que poderia ser classificada como das mais 
seguras, e, considerando que a difícil situação em 
que se encontra o Banco do Brasil, é decorrência de 
não estar conseguindo recuperar grande volume das 
operações efetuadas, pois as garantias apresenta
das não são suficientes para cobrf~as, as informãçõ
es aqui solicitadas objetivam o cumprimento do dis
posto constitucional no tocante a fiSCalização, pelo 
Congresso Nacional, do patrimõnio público. 

Sala das Sessões, 23 de julho de 1996. - Se
nador Eduardo Supllcy. 

(À Mesa para Decisão.) 

REQUERIMENTO N2 717, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 50, parágrafo 

2•, da Constituição Federal e do artigo 216, do Regi
mento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas 
à Petrobrás, através do Ministério de Minas e Ener
gia, as seguintes informações: 

· a) se procedem as notícias veiculadas pela im
prensa de que a Petrobrás pagará, mensalmente, à 
Petros, parcela adicional de R$27 milhões, destina
da a cobrir "déficit"; 

b) em caso afirmativo, qual a fonte desses re
cursos; 

c) se estes recursos adicionais se destinam a 
cobrir pensões de empregados daquela estatal que 
nunca contribuíram para essa instituição de previ
dência privada; e 

d) se estes pagamentos se estenderão por um 
prazo de 25 anos. 

Justificação 

As notícias da grande imprensa têm provocado 
inquietação, uma vez que, no momento em que o 
governo e a sociedade fazem grande esforço no 
sentido de extinguir privilégios de verdadeiras castas 
de minorias que sugam o Estado, em detrimento da 
grande maioria do povo brasileiro, seria inadmissível 
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que "acordos" como os anunciados sejam tentados, 
na surdina, por fundos de previdência de empresas 
estatais, às vésperas da votação da reforma da Pre
vidência, em tramitação no Congresso Nacional. 

É indispensável, então, que a própria Petrobrás 
esclareça o assunto, já que, se existem, estes "acor
dos" são lesivos ao patrirnônio público e visam a 
burlar o espírito da reforma, com a geração de direi
tos adquiridos indevidamente. 

É importante, pois, que o Senado Federal tome 
cabal conhecimento da matéria, para julgar o seu al
cance e exigir uma tomada de posição saneadora. 

Sala das Sessões, 23 de julho de 1996. - Se
nador Romero Jucá. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os re
querimentos lidos serão despachados à Mesa para 
decisão, na forma·do que dispõe o art. 216 do Regi
mento Interno do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi
dência recebeu a Mensagem n• 200, de 1996 (n• 
690/96 na origem), de 22 do corrente, pela qual o 
Senhor Presidente da República, nos· termos do art. 
52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja 
autorizada a contratação de opes:ação de crédito ex
temo, no valor equivalente a até US$300 milhões, 
de principal, entre a República Federativa do Brasil e 
o Banco Internacional para Reconstrução e Desen
volvimento - BIRD (Banco Mundial), destinada a fi
nanciar, parcialmente, o Projeto de Reforço à Reor
ganização do Sistema Único de Saúde - REFOR
SUS, a ser executado pelo Ministério da Saúde. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econó
micos. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O Senhor 
Presidente da República enviou ao Congresso Na
cional a Medida Provisória n• 1.506-2, adotada em 
19 de julho de 1996 e publicada no dia 20 do mesmo 
mês e ano, que "altera a legislação do imposto de 
relida e da contribuição social sobre o lucro•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e SO do art. 2° da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

José Fogaça 
Roberto Requião 

João Rocha 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

Suplentes 

Casildo Maldaner 
Flaviano Melo 

Odacir Soares 

José Alves José Bianco 
PSDB 

Carlos Wilson José Ignácio Ferreira 
PDT 

Júnia Marise Darcy Ribeiro 
PT 

Eduardo Suplicy Lauro Campos 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL/PTB) 

Osório Adriano Jair Soares 
Eliseu Resende Mussa Demes 

Bloco (PMDBIPSDIPSI.IPSC) 
Hermes Parcianello Edinho Bez 

Bloco (PPB/PL) 
Hugo Biehl Wigberto Tartu~ 

PSDB 
Rrmo de Castro Roberto Brant 

PV 
Fernando Gabeira 

PMN 
Bosco França Melquíades Neto 

De acordo com a Resolução n• 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 23-7-96 - desigr.ação da Comissão Mista 
Dia 24-7-96- instalação da Comissão Mista 
Até 25-7-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 3-8-96 -prazo final da Comissão Mista 
Até 18-8-96 - prazo no Congresso Nac<onal 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor 

Presidente da República enviou ao Congresso Na
cional a Medida Provisória n• 1.507-9, a dotada em 
19 de julho de 1996e publicada no dia 20 do mesmo 
mês e ano, que "dispõe sobre medidas de fortaleci
mento do Sistema Rnanceiro Nacional e dá outras 
providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e SO do art. 2° da Resolução n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jáder Barbalho 
Ney Suassuna 

Bello Parga 
Francelina Pereira 

SENADORES -

PMDB 

PFL 

Suplentes 

RamezTebet 
Nabo r Júnior 

Freitas Neto 
RomeroJucá 
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PSDB 
BeniVeras Jefferson Peres 

PTB 
Valmir Campelo EmiTia Fernandes 

João Rocha 
Júlio Campos 

PFL 

PSDB 

Edison Lobão 
Jonas Pinheiro 

PSB Jefferson Peres Coutinho Jorge 
Ademir Andrade Antônio C. Valadares PPS. 

Roberto Freire DEPUTADOS 
PPB 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL/PTB) 

Manoercastro Raimundo Santos 

Epitácio Cafeteira Esperidião Amin 

DEPUTADOS 

Luciano Pizzatto Ciro Nogueira Titulares Suplentes 
Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) Bloco (PFUPTB)' 

Gonzaga Mota Edinho Bez Júlio César Muiilo Pinheiro 
Bloco (PPBIPL) Luiz Braga Osório Adriano 

Basilio Villani Odelmo Leão Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC) 
PSDB Dilso Sperafico Marcelo Teixeira 

Veda Crusius S~vio Torres Bloco (PPBIPL) . 
PT João Ribeiro Severino Cavalcanti 

Milton Temer José Pimentel. PSDB 
PDT Welson Gasparini Antônio Balhmann 

Matheus Schmidt Sfivio Abreu 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 23-7-96- designação da. Comissão Mista 
Dia 24-7-96- instalação da Comissão Mista 
Até 25-7-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade · 

Até 3-8-96 - 'prazo final da Comissão Mista 
Até 1 8-8-96 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Senhor 

Presidente da República enviou ao Congresso Na
cional a Medida Provisória n• 1.508-7, adotada em 
1.9 de julho de 1996 e publicada no dia 20 do mesmo 
mês e ano, que "concede isenção do Imposto sobre 
Produtos lndustrializados·-.IPI na aquisição de equi
pamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, áiS
põe sobre período de apuração e prazo de recolhimento 
do referido imposto para as microempresas e empresas 
de pequeno porte, e estabelece suspensão do .IPI na 
saida de bebidas alcoólicas, acondicionadas para venda 
a granel, dos estabelecimentos produtores e dos esta
belecimentos equiparados a industrial". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4• 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: 

Titulares 

Fernando Bezerra 
Gilberto Miranda 

SENADORES 

PMDB 
Suplerrtes 

Onofre Quinan 
GersonCamata 

PSB 
JoãoColaço Nilson Gibson 

PCdoB 
Aldo Rebelo Sérgio Miranda 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 23-7-96 - designação da Comissão Mista 
Dia 24-7-96 - instalação da Comissão Mista 
Até 25-7-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 3-8-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 18-8-96 - prazo no Congresso Nacional . 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O Senhor 

Presidente da República enviou ao Congresso Na
cional a Medida Provisória n• 1.509-6, adotada em 
19 de julho de 1996 e publicada no dia 20 do mesmo 
mês e ano, que "isenta do Imposto de Importação e do 
Imposto sobre Produtos Industrializados bens. de infor
mática adquiridos pelo Tribunal Superior. Eleitoral". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5° do arl 22 da Resolução ·n• 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

GersonCamata 
Aaviano Melo 

SENADORES 

PMDB 

Suplentes 

Casildo Maldaner 
Nabor Júnior 
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João Rocha 
José Agripino 

PFL 

PSDB 

JoséBianco 
Vdson KleinObing 

José Roberto Arruda Coutinho.Jorge 

RomeuTuma 

Júnia Marise 

TitUlares 

PS L., 

PDT 

Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFLJPTB) 

Murilo Pinheiro Mendonça Rlho 
Zila Bezerra Uma Netto 

Bloco (PMDBJPSDIPSUPSC) 

Pedro Novais Roberto Valadão 

Bloco (PPBIPL) 

Jorge Tadeu Mudalen Augusto Farias 

PSDB 

Nelson Marchezan 'Luciano Castro 

PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

PV 

Fernando Gabeira 
De acordo com a Resolução n• 1 , de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 23-7-96- designação da Comissão Mista 
Dia 24-7-96- instalação da ComisSão Mista 
Até 25-7-96 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade 

Até 3-8-96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 18-8-96- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi

dência convoca sessão extraordinária, a realizar-se 
hoje, às 18h30min, destinada à apreciação dos Pro
jetos de Resolução n"s 77 e 78, de 1996. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Encer
rou-se ontem o prazo para apresentação de emen
das ao Projeto de Lei da Câmara n• 38, de 1996 (n• 
102195, na Casa de origem), que acrescenta pará
grafo ao art. go da Lei n" 5.889, de 8 de junho de 
1973, que estatui normas reguladoras do trabalho 
rural e dá outras providências. 

Ao projeto foi oferecida uma emenda, que vai 
ao exame da Comissão de Assuntos Sociais. 

É a seguinte a emenda oferecida: 

EMENDA N° 1-PLEN 

O art. 1°, do PLC n• 38/1996, passa a ter a se
guinte redação: 

• Art. 1° - o art. go da Lei n• 5.889, de 8 
de junho de 1973, passa a vigorar com o 
acréscimo do seguinte § 5": 

'Art. go ............................................. _ •• 

§ 5° A cessão pelo empregador, de 
moradia e de sua infra-estrutura básica, as
sim como, bens destinados à produção para 
sua subsistência e de sua famma, não inte
g'<lm o salário do trabalhador rural, deSde 
que caracterizados como tais, em acordo 
com Sindicato de trabalhadores rurais ou em 
convenção coletiva de trabalho.· 

Justificação 

O PLC em questão é, sem dúvida, de grande 
repercussão social. A presente emenda visa a nosso 
juízo, aperfeiçoar a redação dada ao § 5°, acrescen
tado, ao art. 9° da Lei n• 5.889, de 8-6-73, no sentido 
de estender as garantias formais oferecidas ao em
pregado e ao empregador rural. 

Sala das Sessões, 23 de julho de 1996.- Ro
berto Freire. 

(À Comissáo de assuntos sociais.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Passe-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n• 686, de 1996, do Senador Ramez 
Tebet, solicitando, nos termos regimentais, 
tramitação conjunta do Projeto de Lei do Se
nado n• 190, de 1995, com o Projeto de Lei 
da Câmara n• 48, de 1996, por tratarem de 
matérias que versam o mesmo assunto. 

Em votação, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n" 190 e o Projeto 

de Lei da Câmara n• 48 passam a tramitar em con
junto. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 2: 

Terceiro dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposla de Emenda à Constitui
ção n• 22, de 1996 (n2 41/91, na Câmara 
dos Deputados), que dá nova redação ao 
parágrafo 4° do artigo 18 da Constituição 
Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n• 404, de 
1996, da Comissão 

-de Constituição, Justiça e Cidada
nia. 

A Presidência esclarece ao Plenário, mais uma 
,ez, que, nos termos do disposto no art. 358, a ma
téria conslará da Ordem do Dia durante cinco sessõ
es consecutivas, em fase de discussão, quando po
derão ser oferecidas emendas, por um terço, no mí
nimo, da composição da Casa 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
deliberativa ordinária de 18 do corrente, quando teve 
sua discussão adiada para hoje. Transcorre hoje o 
terceiro dia útil da discussão da matéria. 

Em discussão. (Pausa.)" · 
Não havendo quem peça a palavra, a discus

são prosseguirá na próxima sessão deliberativa 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 3: 

PROPOSTA DE EMENDA 
À CONSTITUIÇÃO N" 30, DE 1996 

(incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do Requerimento n° 700, de 1996) 

Primeiro dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposla de Emenda à Constitui
ção n• 30, de 1996 (n° 233195, na Câmara 
dos Deputados), de iniciativa do Presidente 
da República, que modifica o artigo 34 e o 
Título VIII; Capítulo IIi, Seção I, da Constitui
ção Federal e o artigo 60 do Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, tendo 

Parecer sob n• 418, de 1996, da Co-
missão , 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, favorável, com emenda n• 1-CCJ, de re
dação,queapresenla. 

A Presidência, mais uma vez, esclarece que, 
durante 5 dias úteis, a emenda ficará, para discus
são, sobre a mesa e na Ordem do Dia. 

Transcorre hoje o primeiro dia útil de discus-
são~ 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir, a discussão 

prosseguirá na próxima sessão deliberativa 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgolada 
a matéria conslante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen
to n• 713, de 1996, de urgência, lido no Expediente, 
para o Projeto de Resolução n• 79, de 1996. 

Em volação. (Pausa.) 
As Sr's e Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer senlados. {Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do art. 345 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprecia
ção' de Requerimento n° 714, de 1996, de urgência, 
lido no Expediente, para o Ofício S/64, de 1996. 

Em volação. (Pausa) 
As Sr's e Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
A matéria figurará na Ordem do Dia da sessão 

do segundo dia útil subseqüente, na forma do art. 
345 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Volta-se 
à liste de oradores. 

Concedo a palavra ao Senador Humberto Lu
cena, primeiro orador inscrito após a Ordem do Dia 

S. Ex" dispõe de cinqüenta minutos para seu 
pronunciamento. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores, o tema que abordo hoje já foi 
tratado nesta tribuna por vários Srs. Senadores e, 
ainda hoje, pelo nobre Senador Ronaldo Cunha 
Lima da Paraíba. Traia-se do célebre relatório da 
ONU, cuja repercussão na imprensa brasileira dei
xou em má situação o meu Estado, a Paraíba. 

A ~nte divulgação do relatório do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
e do Instituto de Pesquisas Económicas Aplicadas 
(JPEA), sobre o desenvolvimento humano do Brasil, 
leva-me a algumas reflexões de que eu gOSiaria de 
traJar neste tribuna, particularmente pelo fato de o 
meu Estaao, a Paraíba, ter sido colocado em desla
que negativo como o de menor índice de desenvolvi
mento humano do País. 

Na verdade, o anúncio dos resultados da referi
da pesquisa pela mfdia nacional fez-se com ênfase 
um tanto quanto desfocada, pois, na verdade, os da
dos publicados refletem situação do final da década 
passada e início da aluai, não expressando, portan
to, a situação com total fidedignidade e realidade 
dos dias de hoje. Ou seja, alguns indicadores, como 
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atestam pesquisas mais recentes, com relação a al
guns Estados - em particular, no tocante a Paraíba -
já apresentam um nítido melhoramento. 

Com efeito, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, o citado relatório divide o Brasil em três áreas. 
que se comparariam respectivamente à Bélgica, à 
Bulgária e à Índia, com o que teríamos um novo per
fil de desenvoivimento para o País: uma Região, o 
Sul-Sudeste, com renda per capita significativa; ou
tra, o Centro-Oeste e parte do Norte, nivelada com o 
Leste Europeu; e o Nordeste e parte do Norte, apre
sentando os mesmos índices medíocres do país in
diano. De modo que não teríamos mais a situação 
dual de uma Belfndia, como se classificava há al
guns anos a situação brasileira. · 

· · Assim;· segundo o Relatório, o Brasil teria al
cançado em 1991 um Índice de Desenvoivimento 
Humano (IDH) de 0,797, numa escala de zero (índi
ce infnimo) a um (índice máximo), situando-o entre 
os·países de· nível médio de desenvolvimento huma
no, próximo dos que apresentam alto índice nesse 
aspecto, ou seja, 0,888. O Rio Grande do Sul é colo
cado ·como o Estado brasileiro de mais alto IDH 
(0,871) e a Paraíba com o menor (0,476). Não se 
pode deixar de mencionar que ~pesar da manuten
ção de fortes desequilíbrios sociais, ao longo das 
duas últimas décadas, tivemos um melhoramento 
dos três indicadores que compõem o IDH, ou seja, a 
esperança de vida, a escolaridade e a renda. E 
mais: o relatório aponta para uma importante mu
dança do perfil demográfico brasüeiro, por conta de 
uma importante queda da taxa de crescimento popu
lacional, o que constituiria excelente oportunidade 
até o ano 2020 para concentração de esforços na· 
qualificação dos serviços de saúde e educação. 

Ademais, o relatório afirma "que as projeções 
de cenários futuros indicam que o Brasil poderá al
cançar melhores níveis de desenvoivimento huma
no, mais compatíveis com o grau de progresso eco
nômico que o país vem atingindo". E, assim, estaría
mos hoje claramente em uma situação melhor do 
que a do infcio dos anos 90, quando ostentávamos 
os maiores índices de desigualdades do mundo. 

Mas, vejamos, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, em síntese objetiva, quais foram os princi
pais resultados do relatório PNUDnPEA sobre o De
senvoivimento Humano brasileiro? Inicialmente, res
salta-se o fato de que em 1990 contávamos com 42 
milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha de po
breza, implicando isso dizer que não auferiam renda 
suficiente nem sequer para prover sua sobrevivên
cia. Um dado grave, mas que o relatório reconhece 

já ter sido razoavelmente mitigado, pois hoje o nú
mero de indigentes do pafs seria, na verdade, bem 
menor. 

Com relação à classificação de três subpafses, 
teríamos oito Estados do Pafs com um IDH mais 
alto, a saber, pela ordem: Rio Grande do Sul, Distrito 
Federal, São Paulo, Santa Gatarina, Rio de Janeiro, 
Paraná, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. De
pois, viriam sete com desenvolvimento humano mé
dio: Amazonas, Amapá, Minas Gerais, Mato Grosso, 
Goiás, Roraima e Rondônia E no terceiro, Pará, 
Aore, Sergipe, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Maranhão, Ceará, Piauí, Alagoas e Paraíba, 
destacando-se, assim, a grave situação do Nordes
te. Considerando-se ainda que o Estado de T ocan
tins não fez parte do estudo por absoluta falta de da
dos à época, em razão de ser uma entidade de re
cente instalação. 

o documento faz um diagnóstico da evolução 
do desenvoivimento humano no Brasil nas últimas 
décadas, mostrando que a esperança de vida ao 
nascer, a escolaridade e a renda melhoraram nesse 
período, mas ressaltando que a chamada década 
perdida de 80 levou a um aumento de desigualdade 
e de pobreza, acentuando a concentração de renda 
que representa seguramente a causa fundamental 
de nossas dificuldades. 

Quanto a esse último aspecto, os dados são de 
que os 20% mais ricos de nosso País detêm 65% da 
renda total e os 50% mais pobres ficam com 12%. 
Essa relação, em 1960, era de 54 contra 18%. Ade
mais, a renda média dos 1 O"k mais ricos é quase 30 
vezes maior do que a renda média dos 40% mais 
pobres. E mais: a parte da renda dos 20% mais ricos 
cresceu 11% entre 1960 e 1990, enquanto a dos 
50% mais pobres caiu 6%, e a das classes interme
diárias permaneciam praticamente inalteradas. 

Em termos de percentual de participação dos 
pobres no conjunto da população, segundo o relató
rio, na região Norte eles representam 43%; no Nor
deste, 46%; no Sudeste, 23%; no Sul, 20%; e no 
Centro-Oeste, 25o/o; destacando-se, como é óbvio, o 
fato de que a maior parte da população pobre, 39%, 
encontra-se nas zonas rurais no Pafs. Sobre o nível 
educacional, para certa surpresa, a pesquisa mostra 
que a percentagem do PIB aplicada em educação 
em nosso País, no ano de 1990, situou-se em 3, 7%. 
Um dado interessante, se comparado com a situa
ção dos países de IDH alto, em que essa aplicação 
fica em tomo de 4%, devendo-se levar em conta que 
os seus PIBs são consideravelmente maiores do 
que o nosso. Nesse campo, segundo o relatório, o 
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número médio de estudo dos homens brasileiros, 
comparando-se os anos de 1960 e 1990, cresceu de 
2,4 para 5,1, e, no caso das mulheres, aumentou de 
1,9 para 4,9. 

No tangente à saúde, o número de habttantes 
por médico, em 1991, era de 641, variando por re
giões. Os gastos federais nesta área, no início da 
década de 80, correspondiam a cerca de 12% da re
cetta. Em 1989, foi para 17%. Devendo-se ressaltar 
o fato de que a redução da mortalidade infantil, das 
doenças ·infeto-contagiosas e parasitárias, nas últi
mas décadas, determinou uma substancial modifica
ção do perfil da demanda de saúde no Pafs. Há, 
hoje, menos internações por partos, por exemplo. 

E a maior demanda vem acontecendo nos ca
sos de tratamentos do aparelho circulatório, que 
atualmente é a maior causa de mortes, seguido dos 
acidentes, em particular, os de trânsito. 

O Relatório diz que a mortalidade infantil vem 
declinando no Brasil, desde a década de 40. E, por 
sua vez, a taxa de ferblidade que, até 1970, era de 
5,8 filhos por mulher, caiu fortemente, a partir da
quele ano. Do mesmo modo, reduziu-se a taxa de 
crescimento da população, 'que baixou para 1 ,9% no 
ano de 1991. Expressando-se, diante de tudo isso, 
um processo de 'envelhecimento' da população bra
sileira, com o que tem aumentado" acentuadamente 
o papel das pessoas com mais de 65 anos. E, na 
medida em que o ritmo de diminuição do número de 
crianças e jovens é bem maior do que o ritmo de au
mento das pessoas idosas, o número de depend
entes da população economicamente ativa deverá 
declinar mutto até o ano 2020. Gerando-se, assim, a 
expectativa de que no novo século tenhamos segu
ramente uma condição bem melhor, em termos de 
saúde, educação, habitação e trabalho. 

E, com relação ao crescimento e à estabilida
de, o documento ressalta que, entre 1980 e 1992, a 
economia brasileira cresceu apenas 1 ,25% ao ano, 
em média. Sendo que, na medida em que o cresci
mento populacional se deu com taxas mais altas na
quele período, a renda per capita decresceu 7,6%. 

Dados que levaram os seus elaboradores a 
analisar mutto corretamente, a meu juizo, que, no to
cante às ameaças e às oportunidades que hoje se 
apresentam para o Brasil, por conta das rápidas mu
danças da economia mundial, e concluir que urge 
proceder no Pafs a uma transformação produtiva e 
uma reestruturação industrial com vistas ao atingi
menta de um melhor nfvel de competitividade e esta

. bilização macroeconômica. 
Mas, como eles dizem, para isso se faz neces

sário um melhoramento rápido e acentuado da distri-

buição interpessoal e inter-regional da renda; uma 
redução substancial da pobreza e a busca dé padrõ
es de vida mais elevados, bem como o aperfeiçoa
mento do funcionamento polfiico-democrático, junta
mente com o desenvoMmento das reformas do Es
tado. Sem deixar de mencionar a questão da preser
vação ambiental. Um processo, enfim, que implica 
seguramente uma maior interação entre o setor pú
blico e o setor privado, permeada pelo pluralismo 
económico, social e político. 

Entretanto, esse Relatório, Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, não obstante a _importância e a 
seriedade das duas renomadas instttuições por ele 
responsáveis e da competência técnica da equipe 
que o elaborou, convenhamos, não poderia ter sido 
divulgado da maneira que foi feita. Ou seja, sem a 
necessária ressalva de que aqueles dados rflpre
sentavam uma fotografia socioeconômica tirada há 
sete anos. Para a opinião pública foi passada a idéia 
de que se tratava fidedignamente da realidade atual. 
Deixando de apresentar as conclusões dos seus ela
boradores, considerando as mudanças para melhor 
em alguns indicadores havidos nos últimos anos. 

Contudo, não quero com isso dizer que são 
equivocados ou distorcidos os dados do Relatório 
que mostram o Nordeste como a área nacional em 
que as desigualdades continuam a nos desafiar. A 
propóstto, não tem sido por outra razão que a nossa 
preocupação tem se voltado justamente para a ne
cessidade de o Governo Federal adotar medidas 
mais fortes e abrangentes em favor do desenvolvi
mento dessa região, considerando-a prioridade na
cional. 

Ainda hoje, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, os Senadores do Nordeste deverão ter, acima 
dos partidos e das ideologias, um encontro com o Sr. 
Secretário de Política Regional, Ministro Fémando Ca
lão, no seu gabinete de trabalho, sobre o documento 
que foi entregue há pouco tempo ao Senhor Presiden
te da República, justamente reMnã!Cando alguns plei
tos da maior importância, visando à reestruturação do 
desenvoMmento econômico naquela região. 

E, no caso específico do meu Estado, a Paraf. 
ba, é preciso destacar aqui o grande esforço des
pendido pelos anteriores Governos de Ronaldo Cu
nha Lima, Cfcero Lucena e do saudoso Antônio Ma
riz, agora continuado pelo seu sucessor José Mara
nhão, no sentido de reverter, até onde é possível, 
por suas próprias forças, aquela sítuação de 1991, 
detectada pelo relatório do PNUD/Ipea 

É fato, por exemplo, que, dos indicadores do 
Índice de Desenvolvimento Humano, nosso Estado 
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vem melhorando significativamente no que concerne 
à questão de renda. Sua posição hoje é muito me
lhor nesse aspecto do que a que foi apresentada no 
referido Relatório. Com efeito, os dados mais recen
tes da Sudene, ainda não oficializados, dão conta de 
que o PIB per capíta paraibano, que era de 
US$1.965,2 em 1994, aumentou para US$2.054, 1 já 
no ano seguinte, ou seja, um aumento de 4,5%. E o 
PIB total passou de US$6,5 bilhões, em 1994, para 
US$6,9 bilhões, em 1995. Com o que a Paraíba re-

. gistrou a maior taxa de crescimento económico do 
Nordeste (6,6%). 

• Esses números, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, estão devidamente corroborados por um 
estudo denominado •convergência da Renda Nacio
nal no Brasil e Fatores Socioeconõmicos Condicio
nantes•, COO."denado pelo economista e professor Ál
varo Zinni Júnior, da Faculdade de Economia e Ad
ministração da USP, que integra um projeto do eco
nomista Jeffrey Sachs, da Universidade da Harvard 
(EUA). . 

Nesse estudo, entre outras análises, uma se 
refere especificamente às rendas per capíta esta
duais, num perfodo de nove anos, compreendido en
tre 1985 e 1994, em que a Paraíba e Goiás se des
tacam corno os Estados que máis cresceram nesse 
aspecto, com urna taxa de aumento de 1 ,3%. De
vendo lembrar que a Paraíba, corno mostra essa 
pesquisa, nos vinte e quatro anos relativos ao perfo
do de 1970.1994, teve um crescimento da sua renda 
per capíta da ordem de 5,1 %. Bem maior do que o 
crescimento do Piauf (3,4%) e o de Pernambuco 
(4,1%) e Maranhão (4,5%). 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ·o meu· 
Estado, a Paraíba, tem sido inteiramente relegado 
pelo Governo Federal no tocante a investimentos. 
Há muito tempo não temos grandes investimento· fe
derais no Estado, e a nossa luta tem sido justamente 
nesse sentido. Dar por que estamos trabalhando, 
por exemplo, para que o projeto que apresentei aqui, 
o qual cria a Zona de Livre Comércio de Cabedelo, 
porto do Estado da Paraíba, seja aprovado na Cã
mara dos Deputados e, afinal, sancionado pelo Se
nhor Presidente da República. Como â Sudene já 
deliberou a respeito, a exemplo do Norte, onde te
mos cerca de cinco a seis Zonas de Livre Comércio, 
entre as quais, a de Manaus, no Amazonas, em Ro
raima, no Acre e no Tocantins, o Nordeste deveria 
também ter algumas zonas de livre comércio como 
novo impulso para o seu desenvolvimento regional. 

Além disso, estamos também pugnando, desde 
há muito tempo, para conseguirmos os recursos in-

dispensáveis e, sobretudo, o apoio dos setores com
petentes do Governo Federal, a fim de transformar o 
porto de Cabedelo num porto pesqueiro internacio
nal. 

A economia do Estado sofreu um grande abalo 
com a proibição da pesca da baleia, pois cerca de 
três mil famnias dela dependiam. Embora conside
rando que foi adequada a sua proibição, porque se 
tratava de preservar urna espécie animal da maior 
importância para a fauna marftima, tivemos um pro
blema muito sério de ordem social, até agora ainda 
não resolvido. Porém, estamos para resolvê-lo, gra-

. ças a um projeto aprovado recentemente entre o 
Governo Federal e o Governo do Estado, com o 
apoio do lbama, com vistas à implantação da pesca 
do atum em Cabedelo e em Lucena, já estando au
tori~da a operação de dois barcos pesqueiros de 
um grupo de galegos espanhóis, que têm uma glan
de experiência no ramo e, certamente, vão dar uma 
grande contribuição ao desenvolvimento económico 
do nosso Estado. · 

Com relação ao fndice de esperança de vida 
ao nascer, há mesmo que se fazer um reparo ao re
latório do PNUD/IPEA, com relação ao meu Estado. 
Na verdade, o índice apresentado para a Paraíba, 
nesse aspecto, foi de 43,8 anos. Um número real
mente defasado, pois reflete uma situação mais an
terior ainda, de 1980, quando já se sabe que em 
1990 esse indicador já estava em 64 anos .. 

Outra defasagem diz respeito à mortalidade in
fantil. Como mostra o economista Ademir Alves, do 
Departamento. de Economia da UFPB e membro da 
equipe responsável pelo Plano de Desenvolvimento 
Sustentável do Estado da Paraíba, os dados do Re
latório sobre esse aspecto, referentes a esse Esta
do, são oriundos de levantamento do IBGE da época 
de 1970, quando a taxa era assustadoramente alta, 
ou seja, 17 4 por 1.000 crianças, taxa essa que hoje, 
pelos novos levantamentos, já se reduziu para 65,5 
por 1.000, o que demonstra um flagrante melhora
mento desse indicador em meu Estado. 

Apenas no concernente à questão da escolari
dade é que a realidade paraibana, temos que admi
tir, não é nada confortáveL Os dados atuais mostram 
que as condições realmente pioraram com relação 
ao Censo do IBGE de 1991. Naquele ano, tínhamos. 
na Paraíba um índice de 46,9% de escolaridade e as 
estimativas relativas a 1994 mostram uma queda 
desse índice para 41, 7%. 

Mas, ainda sobre o desenvoMmento sóCio
econõmico do Estado da Para1ba, Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, no sentido de neutralizar 
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conclusões apressadaS, em face dos números do re
latório do PNUD/IPEA, deve-se dizer que, desde 
1994, o crescimento da economia paraibana vem-se 
dando de forma mais dinâmica e mais equilibrada, 
superando o de outros Estados do Nordeste e mes
mo do País em todos os setores produtivos. Houve 
inusitado aumento do consumo de energia elétrica 
por conta do sucesso da eletrificação rural empreen
dida pelos últili10s dois governos e pelo atual. Verifi
cou-se jlm 1995 o crescimento do ICMS da ordem 
de 67% em relação ao ano anterior, cerca de 23% a 
mais do que a média do crescimento da arrecada
ção desse imposto nos outros Estados nordestinos 
em igual período. 

Nesse sentido, vale dizer que o Plano de De
senvolvimento Sustentável da Paralba, antes men
cionado, em seu diagnóstico sobre a situação do Es
tado, já havia detectado que •a desaceleração e vul
nerabilidade da economia, associadas aos níveis de 
concentração de renda e à reduzida capacidade do 
Estado de absorver parte significativa de sua força 
de trabalho em empregos produtivos, deram lugar a 
indicadores de condições de vida extremamente pre
cárias no Estado, não obstante a evolução positiVa 
de muitos desses indicadores•. 

De resto é preciso lembrar Ó contexto peculiar · 
em que se colocou o Nordeste, em particular a Pa
ralba, que explica as dificuldades para o melhora
mento da qualidade de Vida de suas populações. 
Sem dúvida há que se responsabilizar os modelos 
de desenvolvimento atualmente concentradores de 
renda a que o próprio Relatório do PNUD/IPEA se 
refere, como já dissemos antes, o que tira dos go
vernos da Parafba, nos últimos anos, a responsabili
dade por essas dificuldades. 

Na verdade, a questão fundamental causadora 
da aceleração do processo de empobrecimento do 
Nordeste, particularmente da Paralba, tem justa
mente a ver com a enorme queda de investimento 
do Governo Federal. Segundo a Sudene, em 1975, 
a União contribuía com 43,5% dos investimentos pú
blicos do Nordeste. Mas, com a degeneração econó
mica do País e a falência fiscal do Estado, nos anos 
seguintes, principalmente a partir da crise de 80, os 
investimentos federais caíram para·26,8%, em 1984, 
chegando a apenas 1 0,3%, já no ano seguinte; ten
do-se recuperado um pouco mais nos primeiros qua
tro anos desta década, quando se situaram em 19%. 
Mas, ainda assim, muito abaixo dos percentuais ve
rificados na década de 70. Um quadro que desmen
te frontal e cabalmente àqueles que acusam o Nor
deste de receber um grande volume de recursos do 

Governo Federal sem deles fazer a correta aplica
ção. 

Por aí então, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, se pode concluir como, inevitavelmente, o 
Erário estadual paraibano, como os demais Estados 
nordestinos, ficou altamente comprometido com os 
investimentos, não tendo condições, por força do de
bilitamento geral das finanças do Estado em geral, 
de fazê-los com suficiência, resultando desse fato 
um acentuado declínio de investimentos em áreas 
importantes, como a da construção civil, em obras 
de infra-estrutura e de equipamentos sociais bási
cos, sobretudo. 

Neste ponto, Sr. PreSidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, desejo chamar a atenção do Senado e da Na
ção para o fato de que já é tempo do Senhor Presi
dente da República, que é um socialdemocrata -em
bora tenha o seu comprometimento com o neolibera- · 
lismo, que foi uma das bases de sua sustentação 
eleitoral -, voltar-se para atender os reclamos de 
crescimento da economia nacional; não só de cres
cimento, mas, sobretudo, de distribuição da renda E 
aí entraria uma questão importante que se relaciona 
com a nova postura que estaria a assumir, pelo me
nos pela imprensa, o novo Ministro do Planejamen
to, no sentido de organizar um Plano de Metas, vi
sando, justamente, a exemplo de Juscelino Kubits
chek de Oliveira, atingir, dentro de algum tempo, um 
crescimento económico razoável. 

Lembro, por exemplo, que no Governo de V. 
Ex", Sr. Presidente José Samey, apesar da infiação 
dos últimos tempos, V. Ex" não teve um só ano de 
sua administração em que não tivéssemos um gran
de crescimento da economia nacional. 

Neste instante em que o Governo está tão vol
tado - e com muita propriedade - para a estabiliza
ção económica, tendo já alcançado um triunfo razoá
vel no combate à inflação, sem prejuízo da sua preo
cupação com a mesma, com o que recebe o nosso 
apoio, é preciso que também se volte para o cresci
mento económico, a fim de que possamos atingir 
uma meta de emprego e renda, combatendo, assim, 
não só o aesemprego, mas também distribuindo me
lhor a renda entre as pessoas e as regiões. Nesse 
particular, faço menção especial ao Programa de 
Garantia de Renda Mínima, do nobre Senador 
Eduardo Suplicy, que está em debate no Congresso 
Nacional. 

Acredito que todas as proposições que dizem 
respeito à criação de novos empregos e melhor dis
tribuição da renda nacional devem merecer, neste 
momento, grande atenção do Congresso Nacional, 
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porque já fizemos e estamos fazendo um grande es
forço para manter estabilizada a economia. Mas não 
é só isSO que resolve o problema nacional. Temos 
que estar atentos para a grande pobreza que ainda 
há neste País, sobretudo no Nordeste, onde o índice 
de pobreza absoluta é cada vez maior, a fim de que 
possamos ter em conta que é necessário tomarmos 
algumas medidas, algumas providências imediatas 
no sentido de que também se possa conseguir a es
tabilização social, que é fundamental para garantir
mos a estabilidade político-institucional do Pais. 

O Sr. Casildo Maldaner ~ Permita-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex" 
com muito prazer. 

O Sr. Casildo Maldaner - Nobre Senador 
Humberto Lucel)a, V. Ex" vem, nesta tarde, como de 
outras vezes, extemar uma preocupação enorme em 
relação a esse assunto. Ainda ontem à tarde, tive
moS oportunidade de, . nesta casa, . analisarmos,· 
mais ou menos dentro desses mesmos parâmetros, 
o quadro que assola o País, principalmente em rela-· 
ção aos que· estão fora do acesso à mão-de-obra, à 
participação do bolo do País, aos que estão aquém 
da própria pobreza em si. Eu relatava, ainda ontem, 
que, no caso das microindústriaS, principalmente as 
que trabalham com alimentação, cerca de 40% da 
alimentação, hoje, no Brasil, é produzida por micro
agroindústrias, que oferecem mais de 50% da mão
de-obra na industrialização da alimentação. Veja 
bem, Senador, seria uma maneira de propiciarmos 
uma oferta enorme no campo da mão-de-obra. Pen
so que podíamos colocar à mão esses mecanismos. 
São meios com os quais poderfamos ir ao encontro 
do pronunciamento de V. Ex", da preOcupação que 
traz hoje, à tarde, nesta Casa. Por isso é que gosta
ria de aliar-me à preocupação que V. Ex" externa 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Grato a V. Ex" 
pelas suas palavras, que vêm ao encontro de ponto 
de vista semelhante que tenho defendido desta tri
buna, no sentido de um maior apoio às micro e pe
quenas empresas. V. Ex" tem absoluta razão. 

O Governo anunciou, ultimamente, a monta
gem de um programa de R$300 milhões, através do 
BNDES, para financiamentos, a juros mais baixos, 
às pequenas e micros empresas. Mas, pelo que sei, 
esse programa ainda não começou a funcionar. Tan
to esse programa, como outros que vierem a ser 
realizados, seja através de bancos oficiais ou parti
culares, visando a estimular a micro e pequena e~ 
presa, será uma das maneiras de atenuar, pelo me
nos, as dificuldades sociais do País. 

Por fim, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, 
ainda em relação ao meu Estado, há que se insistir 
e louvar o fato de que o atual Governo da Paraíba, a 
exemplo dos dois governos anteriores, tem dado um 
meritório exemplo de esforço por manter um quadro 
de austeridade, contribuindo com a sua cota de sa~ 
orifício para o processo de estabilização económica 
do País. 

. E dizer, também, que isso vem sendo feito com 
a busca concomitante de se encontrarem novas for
mas de acumulação de recursos necessários ao seu 
desenvolvimento, como bem expressa o seu slogan: 
• Austeridade e desenvolvimento . ." 

É um esforço que implica, evidentemente, uma 
nova postura em relação ao setor produtivo privado, 
abrindo-se o Estado da Paraíba ao estabelecimento 
de prucerias objetivas com esse setor, nos ãnQitos 
estadual, regional;, nacional e internacional e~·.U.I'Jt 
processo que, diga-se de imediato, já vem produzin
do bons frutos. Pois, como se sabe, vários grupos 
empresariais para lá têm apertado, dispostos a in
vestir na Paraíba, refletindo a justeza da visão estra
tegicamente positiva do Governo paraibano em abrir 
a economia do Estado para o mundo, isso fazendo 
através da sua regulação e coordenação. Ressaltan
do-se, ainda, sua preocupação com reestruturação e 
ampliação da base económica, com o aumento dos 
investimentos em recursos humanos, com a cidada
nia e a qualidade de vida da sociedade paraibana, 
como um todo •. 

Era o que tinha dizer. Muito obrigado. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma comunicação 
inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex" 
tem a palavra por cinco minutos. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL - BA. Para uma comunicação inadiável. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, quando se discutem problemas do orça
mento no Congresso Nacional, acho do meu dever 
dizer que nem sempre tudo está perdido, nem se~ 
pre tudo é pessimismo no Brasil. Quem, como eu, 
teve oportunidade de ontem, após dois anos e meio 
da sua inauguração, visitar o Sarah, na Bahla, deve 
ter orgulho dessa instituição hospitalar no Brasil e, 
em particular, no meu Estado. 

O trabalho que ali se realiza, sob a direção do 
Dr. Aloysio Campos da Paz, é sem dúvida algo ex: 
traordinário, do ponto de vista da área neurológica, 
de ortopedia e de. reabilitação dos indivíduos que ne
cessitam desses tratamentos na sociedade brasilei· 
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ra. É um hospital que rivaliza com qualquer grande 
hospttal de Primeiro Mundo, embora receba apoio fi
nanceiro normal, porque os seus custos não são ex
cessivos - ao contrário, são baixíssimos - demons
trando que, quando existe uma boa orientação no 
País, nos hospttais, na área de saúde, tudo se toma 
possível, e o País pode entrar no caminho certo. 

Em Brasília isso já se observava, mas, quando 
acontece em um Estado do Nordeste, o assunto é 
de maio( relevo. Por isso, entendo que, mais do que 
nunca, toma-se necessário que os Senadores co
nheçam o funcionamento desse hospttal na Bahia e 
vejani também como funcionará na terra de V. Ex", 
Sr. Presidente, o hospttal semelhante que será inau
gurado no Maranhão, para que se possa saber 
como empregar bem no orçamento os recursos pú
blicos. É dever dos Senadores conhecer esse hospi
tal, daí por que solicitarei à Comissão de Assuntos 
Sociais que designe uma comissão - e terei o maior 
prazer de recebê-la na· Bahia - para conhecer o fun
cionamento do Hospttal Sarah, na parte que hoje 
atua em conexão com o hospital de Brasflia, ou seja, 
nos tratamentos mais delicados da cirurgia e da clí
nica na área neurológica e ortopédica. 

Faço esse registro, porque é importante que o 
Brasil tome conhecimento de qúe nós temos, em 
nosso País, um hospital que rivaliza, talvez, com os 
melhores do mundo, não SÓ· na sua qualidade médi
ca, como também nas suas instalações. 

E quando disser a V. Ex"s os custos do funcio
namento desse hospttal, evidentemente a minha fala 
será engrandecida, levando em conta que são cus
tos baixos para o tratamento eficiente e a qualidade 
domesmo. · 

Queria registrar isso no Senado, para que sirva 
de estímulo aos enfermeiros e médicos, a equipe di
rigida pelo Dr. Campos da Paz, e que eles sintam 
que têm o apoio do Congresso Nacional nesse notá
vel trabalho que realizam no Brasil e, em particular, 
no meu Estado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Coril a 
palavra a Senadora Benedtta da Silva, segunda ora
dora inscrita na Hora do Expediente. · 

·V. Ex" dispõe de 50 minutos. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT- RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, é minha 
intenção fazer alguns pronunciamentos que reflitam 
o acompanhamento que venho realizando com rela
ção às políticas governamentais, ações e recursos 
dispensados ao Estado do Rio de Janeiro e também 
a outros Estados do País, que também acompanho, 

visttando pelo menos uma vez por ano. Como repre
sentantes das unidades da Federação, temos que 
conhecer a realidade dos outros Estados para poder 
ajudar, fazendo com que dívulguem o que atnbuf
mos ser positivo para o desenvolvimento de cada 
um. 

Pela oportunidade desta ocasião, em que o es
pírito olímpico paira sobre todos nós, escolhi o Mi
nistério Extraordinário dos Esportes e o trabalho que 
o lndesp, seu braço executivo, vem realizando. Um 
excelente trabalho. Pretendo manter aquilo que con
sidero um dever do parlamentar, qu~ é o seu espírito 
crfiico, fiscalizador. Mas, também e igualmente, a 
coerência e o reconhecimento a tudo aquilo que de 
posttivo está sendo desenvolvido pelo Governo. 

Assim, sem nenhum constrangimento, embora 
não tenha procuração do Ministro Edson Arantes do 
Nascimento para fazê-lo, gostaria de tecer algumas 
considerações sobre o trabalho que S. Ex" vem rea
lizando à frente do Ministério Extraordinário dos Es
portes, em especial do lndesp - lnstttuto Nacional de 
DesenvoMmento do Desporto. Diferentemente do 
que pensam alguns, esse trabalho é mutto sério e 
merece o apoio de todos, independentemente de 
simpatias pessoais ou injunções partidárias. É cóm 
esse espírito que venho à tribuna para falar dessas 
iniciativas. 

Há pouco mais de um mês, o Brasil assistiu a 
cenas de alto impacto emocional, transmitidas do 
Rio de Janeiro pela Rede de Televisões Educati
vas e também por emissoras comerciais. Eram os 11 
Jogos Brasileiros Paradesportivos, competição que 
reúne atletas portadores de deficiências: paraplégi
cos, deficientes visuais e auditivos, amputados e ou
tros. Esses atletas deram a todos nós, considerados 
normais, uma comovente demonstração da capaci
dade humaná de superar barreiras e vencer obstá
culos. 

Na verdade, competições desse tipo vêm sen
do realizadas no Brasil há pelo menos três décadas, 
mas jamais tiveram uma repercussão à altura dos 
esforços dos participantes. A grande novidade dos 
jogos deSte ano foi exatamente a. maciça repercus
são obtida junto ao grande público, e isso se deveu 
ao engajamento do Ministério Extraordinário dos Es
portes, por meio do lndesp, que, além de entrar com 
recursos financeiros, obteve parcerias importantes, 
como o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a 
Confederação Nacional dos Transportes - CNT, a 
Golden Cross, a Caixa Econômica e a Petrobrás. Foi 
também o Ministro Pelé quem convenceu artistas e 
atletas famosos e intelectuais a emprestarem sua 
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imagem para a divulgação dos Jogos Paradesporti
vos, sem ônus para os cofres públicos. 

No mês que vem, em Atianta, o Brasil estará 
participando dos Jogos Paraolímpicos com uma de
legação de Sl atletas, quando poderemos vê-los em 
ação por meio da Rede de Televisões Educativas. 
Oxalá as demais possam fazer coro a essa iniciati-
va. 

O esporte para pessoas portadoras de defi
ciência é um dos principais programas do Ministério 
Extraordinário dos Esportes, seguindo uma filosofia 
que privilegia o chamado esporte socioeducacional. 
A idéia é que o Estado se afaste progressivamente 
do chamado Esporte de Alto Rendimento, deixando
o para as chamadas entidades de administração do 
desporto, que são as diversas federações e confe
derações, as quais devem conduzi-lo de acordo com 
sua capacidade; seus interesses e suas necessida-
des. · 

· Cabe, então, ao Estado a utilização do esporte 
como veículo de uma ação socioeducacional desti
nada a levar alimentação, saúde, educação e cida
dania aos grupos menos favorecidos. de nossa so
ciedade, com destaque para crianças, adolescentes, 
idosos e pessoas portadoras de deficiência. 

Foram essas linhas que. levaram à criação do 
Esporte Solidário. Lançado em agosto úttimo na Bai
xada Fluminense, região escolhida por ser uma es
pécie de vitrine i::las carências de nossa população 
urbana, o Esporte Solidário .baseia-se em cinco pila
re$: reforço alimentar, reforço escolar, educação 
para a saúde, arte-educação e, evidentemente, es
porte. A ênfase não é a construção de obras faraôni
cas, mas, antes, o aproveilamento de infra-estrutura 
já existente, por meio de pa~rias· éom organizaçõ
es públicas e privadas. 

O programa Esporte· Solidário já está em fun
cionamento em cinco Estados: Ceará (Fortaleza), 
Pernambuco (Recife), Rio Grande do Sul (Porto Ale
gre), Santa Catarina (Fiorianópolis) .e Bahia (Feira 
de Santana). Até. setembro, estará funcionando em 
Goiás; Amazonas, Rondônia, :Piauí, Maranhão, Mato 
Grosso do Sul, São Paulo, Minás Gerais e Paraná. 

Também merece relevo ·o programa Esporte 
Educacional. O objetivo é difundir maciçamente, por 
intermédio .das escolas; os benefícios que o esporte 
pode trazer à saúde física e mental da população. 

Toda essa ênfase na área socioeducacional 
não signHica, em absoluto, descaso para com o Es
porte de Alto Rendimento, mesmo porque o lndesp é 
obrigado por lei a repassar, para essa finalidade, às 
unidades da Federação verbas oriundas da Loteria 

Esportiva. Além de patrocinar a participação de equi
pes de várias modalidades em competições de âm
bito continental e mundial, em parceria com o Comi
tê Olímpico Brasileiro, o lndesp está apoiando, de 
várias maneiras, a participação brasileira nos Jogos 
Olímpicos de Atlanta. 

Uma das ações mais importantes nessa área é 
a Casa Brasil, espécie de embaixada do esporte 
brasileiro durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpi
cos de Atlanta, com vistas aos jogos de 2004, outra 
parceria com o lndesp- Comitê Olímpico. 

Eu poderia descrever várias iniciativas do ln
desp no Rio de Janeiro e em outros Estados. Para 
esse seu trabalho profundo e diversificado pelo es
porte em nosso País, é preciso que haja, sobretudo, 
uma contribuição, não apenas apoio político. 

Por que venho à tribuna falar desse programa? 
Porque ele está levando oportunidades a jovens e 
adolescentes carentes da Baixada Fluminense, das 
favelas do Rio de Janeiro, oportunidades que resga
tam, sem dúvida nenhuma, os talentos existentes 
nessas localidades, com capacidades de produzir e 
oferecer, dentro de suas· aptidões, meios para que 
sejam aproveilados. 

Sabemos perfeilamente que esse. aprenã!Zéldo 
ajuda no desenvolvimento neuropsíquico e, sem dú
vida nenhuma, cria possibilidades para que esses 
alunos, quando do desenvolvimento desse projeto 
em escolas, tomando-os como centro de suas ativi
dades, enriqueçam suas· capacidades intelectuais e 
suas personalidades. · .. ', · 

Tenho acompanhado o trabalho de organizaçõ
es não-governamentais e, por isso, achei por bem 
vir à tribuna falar a respeito do trabalho que esse mi
nistério tem executado. . 

Uma das formas encontradas, que tem dado 
certo, para tirar vários adoiéscentes da marginalida-· 
de, tem sido o trabalho cuttural e o desportivo. E 
uma das preocupações que temos com o chamado 
poder paralelo é o fato de investirem nessas áreas, 
nas comunidades carentes~ E, na medida em que o 
poder público começa a ocupar esse ,lugar, afasta
mos esse chamado poder paralelo dessas ativida
des e, ao. mesmo tempo, damos oportunidades para 
esses jovens que. lá estão.· 

Por tudo isso me congratulo com o trabalho 
que vem sendo realizado pelo Ministério Extraordi
nário dos Esportes, e os nossos votos de que seja 
concluída a maior parte das ações previstas para os 
próximos trinta meses. O Brasil, com certeza, vai lu
crar muito; todos vamos lucrar; o Rio de Janeiro 
também vai lucrar; as comunidades faveladas das 
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baixadas no Estado do Rio de Janeiro, quero crer 
em outros estados, irão certamente lucrar com es
sas medidas. 

Mas é preciso também garantir rubricas orça
mentárias e sabemos da dificuldade que esse Minis
tério tem tido nessa área, pois estamos acompa
nhando suas atividades. Quero dizer que inicio hoje 
esse compromisso de pronunciar-me a respeito dos 
investimentos que estarão sendo aplicados no Esta
do do F!io de Janeiro. 

Escolhi, por razão do momento, o Ministério 
Extraordinário dos Esportes, mas quero crer que ou
tros serão de minha preocupação e darei a este Ple
nário toda a contribuição possível para que, com 
transparência, possamos defender verbas para pro
jetes em nossos estados. Acho perfeitamente legíti
mo buscar-se recursos para os estados, mas é pre
ciso saber por quê, para quê, e trazer essa discus-

oara a tribuna é antecipar a discussão orçamen
ta .. ~. para que o Orçamento não seja apenas um 
instrumento de "politicagem" ou de "politiqueiros" ou 
um instrumento "eleitoreiro" ou eleitoral, mas que sir
va, evidentemente, para respaldar financeiramente 
as iniciativas do poder Executivo, da União, dos es
tados e dos municípios. 

Eu gostaria, antas de enoe'nrar o meu pronun
ciamento, já que não foi possível fazê-lo anterior
menlf'. conceder um aparte ao Senador Ney Suas
suna, -JUe gostaria de fazer uma referência à novela 
Rei do Gado. Sei que a censura não vale para nin
guém e para nenhum momento. A liberdade é de ex
trema importância, disso nós sabemos, e por isso a . 
temos buscado, mas queremos que a verdade POS:" 
;a ocupar o primeiro lugar. 

A mídia tem um poder extraordinário, porque 
ela pode criar e cria conceitos, ela define comporta
mentos, ela dá diretrizes. O poder da comunicação 
em determinado momento da história brasileira tem 
sido maior que o poder político. 

Sabemos que Benedito Rui Barbosa é um dos 
que têm levantado, no seu trabalho, temas altamen
te conflitantes. Se não há uma solução, pelo menos 
serve como debate nacional. Nesse momento, que 
estamos assistindo por intermédio da novela "Rei do 
Gado", é que a questão da reforma agrária passa a 
ter, por esse poder que é a comunicação, uma aten
ção. 

Sabemos, porque já foi dito pelo Senador 
Eduardo Suplicy em aparte ao Senador Ney Suassu
na, que aquele plenário vazio mostrado naquele mo
mento, )nde o Senador fazia discurso da tribuna e 
não era ouv'do. Talvez a leitura feita pelo Senador 

Ney Suassuna não fosse aquela feita pelo Senador 
para milhares e milhares de cidadãos telespectado
res. Talvez num alcance maior do que verdadeira
mente temos atingido desta Tribuna do Senado Fe
deral da República. Naquele momento, com os olha
res voltados para a televisão, tenho certeza de que 
perpassou, naquele discurso e na interpretação do 
ater, um conteúdo invejável da realidade brasileira, 
levando às lágrimas não apenas o ater, na sua rep
resentação, mas muitos que estavam atentos àquele 
capítulo. Estava assistindo, por contingência de um 
repouso forçado pela hepatite, e vj como ele chegou 
às lágrimas. Mas percebi também que muitas das 
vezes temas que trazemos para esta tribuna não 
têm a repercussão devida, por incomodar ou ferir in
teresses ou por não interessar, naquele momento, à 
mídia. . 

Sabemos disso tudo quando ocupamos a tnbu
na, mas sabemos também que a realidade dura de 
ver uns conversando, outros dormindo, outros lendo 
jornais e outros saindo, na medida em que o ater la
lava, é uma verdade lamentável que acontece no 
nosso cotidiano real. Mas nem por isso deixamos de 
cumprir com a nossa tarefa, porque entendemos que 
a política não se exerce pura e simplesmente no mo
mento em que estamos neste plenário. 

Ela ocupa, sem dúvida nenhuma, de 12 a 14 
horas da nossa atuação, pois o nosso trabalho não é 
apenas em plenário, como também não se encenra 
quando se encenra a nossa sessão. Temos uma de
manda enorme, e exatamente por isso é que preci
samos desse chamado poder da comunicação, não 
para promover indMdualmente qualquer um de nós, 
mas para repercutir a realidade que vivemos dentro 
e fora do plenário. Sem dúvida alguma, Benedito Rui 
Barbosa merece o nosso agradecimento por colocar 
um tema de grande dificuldade para ser debatido 
nesta Congresso Nacional, no Senado Federal ou 
na Câmara dos Deputados. 

Sr. Presidente, a reforma agrária não é um 
tema apenas para os partidos políticos, para o Con
gresso Nacional e para os sem-tenra, agricultores, 
fazendeiros ou rei da soja A reforma agrária é um 
tema para ser desenvoMdo pela Nação brasileira, 
não apenas pela necessidade que temos de reforma 
agrária, mas porque precisamos não inviabilizar as 
iniciativas que estão sendo tomadas. 

Preocupa-me, sem dúvida nenhuma, ouvir al
guém dizer que as inliHrações existentes vão des
qualificar o movimento. O Movimento dos Sem-Tenra 
é um movimento organizado desde aquele que está 
com a sua enxada numa lavoura até os que freqüen-
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taram as universidades. Sem dúvida nenhuma, é 
preciso encontrar harmonia entre os sem-terra, os 
agricultores e os fazendeiros e, nessa harmonia, se 
possível, um caminho para a solução da tragédia. 

Tudo isso foi possível ser abordado ainda hoje 
nesta Casa, em aparte ou como faço agora, porque 
tivemos o meio de comunicação enfatizando numa 
novela esse tema. Ao fazer a leitura do poder da co
municação, reportei-me a outra notícia também alvo 
de cn1icas, que, estarrecida, pude ler. Como sem
pre, há ·uns contra, outros a favor. 

Sr. Presidente, como sei desse poder da comu
nicação, eu queria dizer, desta tribuna, que o nosso 
queridíssimo liririca, que hoje está vendendo como 
água seus discos, equivocou-se quando, também 
pelo poder d"' comunicação que exerce, colocou 
uma música que, sem dúvida nenhuma, por um 
lado, tem apoio daqueles que dizem que é radicalis
mo de um movimento n"'9ro ou que é pura e sim
plesmente uma questão de um jeito carinhoso do TI-· 
ririca tratar a sua neguinha. . · . 

Quero aqui dizer que essas palavras têm um 
poder altamente discriminador. Podemos até achar 
graça. mas só quem tem consciência é que sabe 
perfeitamente que o poder da comunicação leva a 
que se reproduza aquilo contra o. que, anos a fio, es
tamos lutando e que a nossa Constituição diz que é 
crime inafiançável. .. 

Não é nenhum radicallsmõ, não é nenhum sec
tarismo. Tanto não é que é duro repetir estas pala
vras, mas eu o faço desta tribuna, porque aqui deté
nho - por S"'9Undos, mas detenho - um certo poder 
de comunicar-me e -por que não? -de reivindicar. E 
digo que esta música. "Veja os Cabelos Dela" tem 
uma letra altamente preconceituosa · · · 

Ela diz: 

• Alô, gente, aqui quem fala é o liririca. 
Eu também estou na onda do axé mu

sic. Quero ver os meus coi"'Qas tudo dan· 
çando. 

Veja, veja os cabelos dela, parece 
bombril de arear panela 

Quando ela passa,· me chama a aten
ção, mas seus cabelos não têm jeito não. 

A sua catinga quasE! me desmaiou. 
Olha, eu não agüento seu grande fedor. 

Veja, veja os cabelos dela, parece 
bombril de arear panela. 

Eu já mandei ela se lavar, mas ela tei
mou e não quis me escutar. 

Essa nega fede, fede de lascar. Bicha 
fedorenta, fede mais que um gambá. 

Veja, veja os cabelos dela 
Como é que é? A galera toda ar com 

as mãozinhas para cima. 
Veja, veja os cabelos dela 
Bonito, bonito! Ai, morena! Você, gare

tona Veja, veja os cabelos dela • 

Sr. Presidente, sem nenhum radicalismo, con
fesso que tenho dificuldade. Sou uma mulher cons
ciente, tenho orgulho da minha raça, orgulho do meu 
Pafs, orgulho de ser brasileira. Quero crer que o liri· 
rica não tem essa consciência. Ele é apenas um ins
tri.Jmento desse inconSciente com 6 qual convivemos 
naturalmente na sociedade brasileira. São músicas, 
palavras, gestos, mas nada disso tem importância, 
porque já convivemos naturalmente com essa situa
ção. 

. Portanto, Src Presidente. Sr"s e Srs. Senâdo
res, essa letra- não passa de radicalismo de gente 
negra Para Benedita da Silva, a letra dessa música 
tem muito a ver com o racismo que está introjetado 
na SOCiedade brasileira . 

O Sr. Ney Suassuria ~ Permite-me V. Ex" um 
aparte? · · 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo o 
aparte a V. Ex".. . · 

O Sr. Ney Suassuna.- Senadora Benedita da 
Silva, V. Ex" aborda um tema que realmente é muito 
complicado em .nosso Paí~. Quase sempre se diz 
que não há raci~mo no ~rasi~ mas quando se ouve 
uma letra como essa percebe-se que o racismo exis
te dislarçadamente. Diz-se que esse é um jeito de o 
Tlnrica se dirigir-à sua morena, mas nunca.ouvi.al
guém falar que a pessoa amada tem mal cheiro. 
Isso parece modus in rebús com o que eu falava 
hoje em relaçãÔ às novelas de televisão, nas quais 
sempre o pol~ico · e o empresário são corruptos ou 
ladrões. Essas coisas sãO colocadas nas cabeças 
das pessoas e, com o tempo, acabam parecendo 
normais. V. Ex" está coberta de razão. FICa parecen
do que isso é normal e que somos radicais quando 
reclamamos, como no presente caso, em que V. Ex" 
faz a sua ·reclamação, que .penso ser justíssima, ou 
no caso em que fiz uma reciamação sobre o que é 
dilo de forma genérica. Fala-se como essas coisas 
fossem normais e naturais.· Não são normais nem 
naturais. Temos sempre que procurar ver as exceçõ
es e não permitir que coisas assim sejam ditas, prin
cipalmente por aqueles que têm a mente ainda mui
to verde, os jovens, que vão absorvendo e achando 
que isso é normal. Isso não é normal. Solidarizo-me 
com V. Ex". 
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A SRA. BENEDITA DA SILVA· Agradeço o 
aparte de V. Ex". 

O Sr. Lúcio Alcântara - V. Ex" me concede 
um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Concedo 
aparte ao nobre Senador Lúcio Alcântara. 

A Sr' Marina Silva - V. Ex" me permite um 
aparte? 

O Sr. Lúcio Alcântara • Senadora Benedita da 
Silva, vou ser muito breve, mesmo porque V. Ex" 
tem toda a razão. Dizer que se quer emprestar a 
isSo um sentido carinhoso é muito fácil para as pes
soas que estão envolvidas com o problema. O Tiriri
ca começou como palhaço numa pizzaria vizinha a· 
minha casa Então, conheço a evolução artística 
dele. Ele talvez seja uma pessoa realmente despre
parada, talvez não tenha nem consciência do que 
está fazendo. É claro que, de maneira nenhuma, 
isso elimina a ofensa, porque nada pode justificar a 
utilização daquelas palavras. V. Ex" própria disse 
que o Tiririca talvez não tenha nem consciência dis
so, até porque se quer banalizar essas coisas como 
se, banalizando, fosse eliminada a ofensa, tomando 
isso uma coisa trivial, comum, incorporada à nossa 
cultura. Não podemos aceitar isso, porque não é 
compatfvel com uma sociedade democrática que as
pira à justiça e ao respeito às caracterfsticas de 
cada um de pensamento, sexo, comportamento, 
raça e tudo o mais. O Brasil muitas vezes é decanta· 
do como um país onde essas diferenças não são tão 
brutais, i:omo são, por exemplo, nos Estados Uni
dos. Mas elas existem, disfarçadas, às vezes osten
sivas, às vezes veladas. O Tiririca, quando cantou 
essa música, com o sucesso que ele tem agora, 
com o número de discos vendidos, terminou revelan
do isso. Então, o pronunciamento de V. Ex" é justo, 
correto e cabível, até porque V. Ex" demonstra com
preensão com as limitações dele, que é um artista 
de sucesso, mas um homem comum, uma pessoa 
simples. Talvez ele não tenha nem se dado conta do 
conteúdo disso, além da troça. da brincadeira, da 
galhofa ou até desse sentido carinhoso que ele afir· 
mou de público que queria emprestar a essa música. 
V. Ex" traz um assunto sério que nos deve levar a 
refletir e o Tiririca a rever o que fez. Há muitas ma
neiras de alegrar o nosso povo, sem que isso impli
que em diminuir ou desqualificar os outros. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Obrigada pelo 
aparte. Nobre Senadora Marina Silva, concedo-lhe o 
aparte. 

A Sr' Marina Silva - Senadora Benedita da Sil
va, V. Ex" dizia que tem dificuldade de repetir a letra 

da música do Tiririca. Imagino que deva ser difícil 
mesmo, porque é uma peça artística carregada de 
preconceito, e de preconceito contra ele mesmo, Ti
ririca, pela sua origem e a origem das pessoas com 
as quais ele convive. Infelizmente, esse preconceito 
está no inconsciente da sociedade brasileira, até 
mesmo daqueles que sofrem o preconceito. Muitas 
pessoas da nossa cor também se divertem com 
esse tipo de música. Existe um mercado para ela. O 
que me entristece não é que um indivíduo produza 
isso, mas que milhões de indivíduos consumam 
esse tipo de arte. Isso é que é lamentável. É o em
pobrecimento da nossa cuHura, é a falta do nosso 
referencial, pois, segundo os dados do IBGE, 40% 
da população. do Brasil é de origem negra Eu me 
sinto muito orgulhosa, como V. Ex", de ter essa ori
gem. Meu pai descende, pelo seu lado matemo, de 
português· legítimo e, pelo seu lado paterno, de ne
gro legítimo. Com a minha mãe ocorre o contrário: 
do lado matemo, negro legítimo e, do lado paterno, 
português legítimo. Nasci esta mistura e tenho muito 
orgulho de .me sentir negra, porque nasci da cor do 
meu avô, da minha vó e do meu pai. Milhões de bra
sileiros precisam aprender a gostar da nossa cultura, 
da nossa raça. As reteréncias feitas na música de 
Tiririca, infefizmente, encontraram guarida há muito 
tempo nos livros didáticos. Como professora, identifi
quei em inúmeros livros manifestações de precon
ceito contra os negros, pois o negro é sempre aque
le que toma conta do curral, é sempre aquele cabo
clo que serve de piada para os netos do fazendeiro. 
Essa cultura reproduz-se de uma forma perversa 
como se esses cidadãos brasileiros não mereces
sem respeito pela sua beleza, pela sua alegria e 
pela sua contribuição intelectual, que maior não é 
porque não temos acesso aos meios de produzir co
nhecimento. A maioria dos empobrecidos e dos 
analfabetos são os negros. E a nós cabe a pecha de 
menos inteligentes por não termos acesso ao saber 
sistematizado, em função do processo de discrimi
naçãq que nos foi imposto desde o período da ocu
pação deste País, quando os negros de forma per
versa foram trazidos para cá como mão-de-obra es
crava. Nem donos de si mesmos eram. Lamento que 
uma pessoa do povo - e fico feliz que ele esteja fa
zendo sucesso - como é o Tiririca não tenha tido 
consciência e que aqueles que produziram seu disco 
não tenham tido o devido cuidado. É lamentável que 
se estimule o mercado a vender preconceito. La
mento por isso. Parabenizo V. Ex" por estar fazendo 
um discurso sem demonstrar raiva ou depreciar a fi
gura do Tiririca. Devemos ter cuidado para que o Ti-
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ririca, por ser um cantor popular cujas brincadeiras 
agradam as pessoas humildes, venha também so
frer preconceito por essa sua condição. Temos que 
apontar o problema para que Tiririca repense e refa
ça a sua arte. Observo que o preconceito na música, 
na arte, não se dá apenas com relação aos negros. 
Infelizmente, a nossa cultura ocidental, quando utili
za a arte como estímulo ao ser humano, muitas ve
zes procura mais o lado triste do que à lado alegre 
mesmo do amor. Quantas não são as múSicas que 
fazem sucesso falando daquelas mulheres que são 
acusadas de traidoras ou falando de assassinato ou 
de acontecimentos dolorosos? Manifestações de 
preconceito são cantadas e decantadas em versos, 
prosas e rimas sejam elas pobres ou ricas. Muito ob
rigada. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Agradeço o 
aparte de V. Ex". 

O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex" me permite 
um aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Com prazer 
ouço v. Ex". 

O SR. Eduardo Supllcy- Nós, os Parlamenta
res, temos a atribuição constitucional de legislar, de 
fiscalizar, mas sobretudo somos representantes do 
povo. Fomos eleitos para expressar aquilo que 
aqueles que nos elegeram gostariam que dissésse
mos. Somos porta-vozes de seus sentimentos. Nes
ta tarde V. Ex" exerce plenamente essa função. Ex
pressa aquilo que tantas pessoas no Brasil gosta
riam de estar dizendo. Foi para isso que a elegeram 
Senadora, pelo PT do Estado do Rio de Janeiro, 
porque V. Ex", em todas as ocasiões, percebendo 
que houve qualquer coisa que possa caracterizar 
algo ofensivo ao homem negro, à mulher negra, vai 
à tribuna e fala com a delicadeza que está utilizan
do, com o mesmo respeito que expressa neste mo
mento pelo cantor Tiririca, como falando a um com
panheiro do PT. Quem sabe até seja. Não sei. Acon
tece que em São Paulo uma outra composição, que 
me parece não ter caráter ofensivo, a música "Ro
rentina", foi escolhida - sem guardar relação com a 
citada por V. Ex"- como uma possível música para a 
campanha de Luiza Erundina. V. Ex" falou hoje 
como que chamando a atenção de um companheiro, 
possivelmente simpatizante, até, do nosso partido, 
dizendo: "Olha, neste caso, você errou. Neste caso, 
você está nos ofendendo. Neste caso, você está 
ofendendo a mulher negra•, porque não é assim que 
se trata uma companheira na luta fraterna que preci
samos ter para superar todos os traumas, todas as 
formas de discriminação que caracterizaram nossa 

história. Cumprimento V. Ex" pela forma como cha- · 
ma a atenção para o episódio. E gostaria também de 
observar algo a respeito da novela •o rei do gado", 
que V. Ex" trouxe de novo à discussão. É interes
sante que em todos os lugares por onde passo ago
ra, volta e meia alguém me diz que está nos olhando 
pela TV Senado: no Rio de Janeiro, em São Paulo e 
em outros lugares. Mas aqui agora o que estamos 
falando, aquilo que V. Ex" está expressando sobre 
Tiririca alguém está olhando -quem sabe até o Tiriri
ca, e seria bom que ele estivesse ouvindo. Penso 
que V. Ex" se pronunciou positivamente no tocante 
àquilo que foi passado na novela "O rei do gado", 
como uma advertência ao Senado Federal. Quando 
um senador aborda as questões sobre, por exemplo, 
a necessidade de se lazer a reforma agrária, e o faz 
com propriedade, e, de repente, aqui outros senado
res não prestam muita atenção, isso é algo que de
veria ser levado em conta por todos nós, Srs. Sena
dores. Espero, portanto, que haja esse efeito positi
vo, inclusive fazendo o Senado reagir positivamente 
a crítica tão bem formulada naquele episódio. 

O Sr. Lauro campos- Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Ouço com 
prazer V. Ex". 

O Sr. Lauro Campos- Nobre Senadora Bene
dita da Silva, a maior parte dos apartes que V. Ex" 
recebe são de companheiros seus do Partido dos 
Trabalhadores. Cada cabeça é uma sentença. Cada 
um de nós vê o problema - tão bem tratado pela sua 
sensibilidade na tarde de hoje - de uma maneira. Eu, 
por exemplo, me identifico com esta consciência de 
que querem desprezar, querem depreciar uma raça 
para melhor explorá-la. Para mim isso é o ponto no
dal, é o ponto fundamental dessas tendências que 
sempre se perpetuam na sociedade brasileira de 
marginalizar e de desprezar a raça negra ou os ou
tros contingentes tidos como não-brancos. Essa dis
cussão me traz à memória uma tradução que fiz 
quando tinha dezoito anos de idade, de um livro cha
mado The Mind o! the Primitiva Man, do antropólo
go Franz Boas. Traduzi esse livro e nele aprendi 
muita coisa, porque Franz Boas, ao contrário do Tiri
rica, afirma que existem diversas características na 
raça negra que são sintomas, que são sinais de uma 
superioridade de raça. Se o Tiririca se refere aos ca
belos dos negros, que ele chama de "Bom bril", o 
Franz Boas afirma que os negros são destituídos de 
pelos no corpo, ao contrário dos brancos, dos dolico
céfalos, que são muito mais peludos e nesse aspec
to deveriam ser considerados mais próximos dos _ 
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pré-humanos. E diversas características o Franz 
Boas vai mostrando; através delas, traços de supe
rioridade do negro. Nunca tive dúvida disso. Nunca 
tive dúvida de que, se houvesse uma raça superior
penso que não há, pelo menos socialmente superior 
- demonstrada pela sua história, pelo seu sofrimen
to, pela sua capacidade de sobreviver, essa raça se
ria, sem dúvida, a raça negra. Em 1958, eu estava 
na Itália, fazendo um curso, e lá havia uma campa
nha polttica. Reuniram-se grupos para debater os di
versos temas e num deles, onde havia umas 15 pes
soas, falava uma figura. aparentemente bíblica, ca
belos brancos e muito motivado pela sua fala. Ele 
defendia o racismo, defendia a superioridade de ra
ças, era uma pessoa engajada nas idéias nazistas, 
de Gobineau etc. Fiquei tão extasiado, que ele olhou 
para mim e disse: ·o senhor concorda comigo, 
não?" Eu disse: ·"Não, senhor, não posso concordar 
com o senhor. Não posso concordar porque eu tam
bém sou negro." E ele: • Ah, mas o senhor não é ne
gro, o senhor é branco." Eu falei: "Não, senhor. O 
senhor está enganado. Eu sou negro, sou brasileiro 
e, se suas idéias· de superioridade de raça vence
rem, serei condenado à morte, ao extennfnio. Então, 
não posso concordar.com idéias cuja vitória signifi
caria a minha derrota." Nesse sentido também tenho 
algo de comum que nos une, talvez inconsciente
mente, que nos fez procurar o mesmo partido para 
ali podennos expressar os nossos sentimentos e as 
nossas idéias comuns. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senadora 
Benedita da Silva, a Mesa pede licença a V. Ex' 
para infonná-la de que dispõe, ainda, de dois minu
tos para concluir os seus 50 minutos de oratória. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Quero agra
decer aos aparteantes, Sr"s e Srs. Senadores, e di
zer que é com muita alegria - e não poderia ser dite- · 
rente - que recebo o carinho com que o Plenário tem 
tratado essa difícil questão. Não queremos, de forma 
alguma, tocar nesse assunto, porque ele, de fato, 
nos incomoda. 

Não sei se o 1iririca, Senador Eduardo Suplicy, 
vai assistir ao meu pronunciamento na TV Senado, 
mas quero dizer-lhe que me orgulho dele, por ser 
um homem simples, que faz sucesso, trazendo, por 
intennédio da música popular brasileira, alegria aos 
nossos corações, e por ter tomado conta das crian
ças, dos idosos e de todos nós com a sua belíssima 
interpretação de "Florentina•. Faz sucesso esta mú
sica porque fala ao nosso coração, fala do dia-a-dia, 
do que sentimos, daquela dorzinha de cotovelo, de 
tudo o que é do ser humano. 1iririca merece todo o 

nosso apoio. E quero que ele faça realmente suces- · 
so, para que a nossa representação caipira seja ver
dadeiramente aquela que está na disputa com ou
tros, fazendo da música popular brasileira o nosso 
hino, o hino da nossa Pátria. 

Queremos que 1iririca seja sucesso, porém, 
quero pedir a ele que, por favor, não contribua de 
fonna alguma com estereótipos, com o preconceito, 
com o racismo que está ocultamente introjetado em 
cada um de nós. Peço, sim, que faça da sua música 
uma bandeira para libertar os oprimidos, os que não 
têm vez e voz e para que os caipiras, os negros, os 
pobres, as mulheres, todos nós, possamos nos or
gulhar de sennos o que somos. 

Muito obiigada. 

Durante o discurso da Sr'. Benedita da 
Silva, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Levy Dias, 32 Secretário. · 

O SR. PRESIDENTE {Levy Dias) - Por cessão 
do Senador Emandes Amorim, concedo a palavra 
ao Senador Mauro Miranda. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, esta quinta-feira será um dia espe
cialmente importante para as boas relações de ami
zade entre o Brasil e a Romênia. Estará chegando 
ao nosso Pais, em visita oficial de quatro dias, o Mi
nistro das Indústrias daquele país europeu, Sr. Ale
xandru Stanescu, com uma comitiva de nove autori
dades dos setores público e privado. Estou conven
cido de que os visitantes ilustres terão a acolhida e a 
hospitalidade que merecem, pois nossos amigos ro
menos· são inexoedíveis nas práticas da gentileza e 
na arte de bem receber. · · 

Minhas palavras· nesta tribuna têm significado 
especial para mim. Tenho corno grande honra pes
soal o privilégio de presidir o Grupo Parlamentar de 
Amizade Brasii-Romênia, por deferência de amigos 
que me confiaram a coordenação das convergências 
entre os nossos parlamentos. No cumprimento desta 
missão, tenho recebido ensinamentos preciosos so
bre a grandeza dos nossos innão latinos. E devo 
afinnar que, quanto mais aprofundo minha curiosida
de na tentativa de compreender os exemplos do 
povo romeno, nos seus 2.000 anos de História e de 
luta pela unidade, mais me convenço da necessida
de de fortalecimento de nossos vínculos culturais e 
económicos. 

Não tenho a menor dúvida de que estamos vi
vendo um momento especialmente favorável para o 
incremento de todas as fonnas possfveis de integra-
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ção entre Brasma e Bucareste. Com a sua visita e a 
rica pauta de intenções que traz em nome de seu 
Governo, o Ministro estende as mãos para o Brasil e 
abre um novo leque de oportunidades para o avanço 
de nossas fronteiras comerciais na direção de mer
cados europeus ainda pouco explorados. Nesse 
sentido, acho sinceramente que a diplomacia brasi
leira precisa agilizar seu trabalho de atração de no
vos mercados, para romper nossas dependências 
crônicas dos circuitos tradicionais. A Romênia é um 
bom exemplo de parceiro estratégico que merece 
ser olhado com carin.ho, atenção e ânimo construti
vo. 

·Com um mercado interno de 23 milhões de 
consumidores potenciais, a Romênia oferece ainda, 
indiretamente, amplas possibilidades como centro ir
radiador de negócios para toda a Europa Central, 
num raio de mil quilômetros que alcança uma popu
lação de 200 milhões de pessoas. Através da Romê
nia, pode-se alcançar . com idênticas facilidades o 
mercado asiático. Poucos países europeus podem 
orgulhar-se tanto das poSSibilidades de ligações co
merciais intensas com o mundo. O porto de Cons
tanta é o maior e o único de água profunda do Mar 
Negro. O canal oceânico com o Rio Danúbio é uma 
das conexões mais importantes da navegação inter
continental. E a hidrovia do Danúbio, cuja saída para 
o Mar Negro é controlada pela Romênia, permite a 
travessia de todo o interior da Europa pãra chegar 
ao grande entreposto de Rotterdam, na Holanda. 

Imagino o que poderiam significar para a ex
pansão da balança comercial do Brasil as portas 
abertas da Rornênia, na expectativa de instalar-se 
naquele pafs um grande entreposto para a distribui
ção de nossas mercadorias para toda a Europa. A 
integração da Rornênia ao Mercado Comum é ques
tão de tempo, e bastaria isso para justificar todos.os 
esforços que levem à reciclagem do nosso sistema 
de cooperação bilateral. As duas economias são 
complementares, há enormes identidades derivadas 
das identidades latinas, temos em comum a luta por 
reformas econômicas e sociais e ambos os países 
vivem desafios idênticos quanto aos efeitos da glo
balização na remontagem das políticas internas de 
crescimento. 

Cultivo a esperança de que a comitiva romena 
leve ao Presidente lon lliescu uma grande bagagem 
de propostas concretas de acordos de investimentos 
bilaterais, de turismo e de transportes. São estes os 
objetivos essenciais da missão liderada pelo Ministro 
das Indústrias, nos seus encontros com autoridades 
brasileiras, com dirigentes de estatais, como a Pe-

trobrás e a Vale do Rio Doce, e com os empresários. 
A modernização dos sistemas ferroviários brasilei
ros, decorrente das privatizações em curso, pode 
ser uma d'lS opções mais importantes de parceria 
com a Rornênia, que é dos maiores produtores mun
diais de equipamentos nesse setor, além de ser 
cliente tradicional dos minérios de ferro exportados 
pela Vale do Rio Doce. 

A presença de líderes empresariais, entre os 
membros da corrjtiva, confirma o nível de interesse 
do governo romeno em abrir os portos do Brasil para 
automóveis e produtos siderúrgicos e metalomeCãni
cos, numa expectativa de negociaÇões que envol
vam exportações brasileiras nas áreas de grãos, mi
nérios e equipamentos de telecomunicações. Um 
grande esforço bilateral para investimentos comuns 
e para a expansão de trocas comerciais poderá, es
tar sendo inaugurado nesta visita. Depois das gran
des e profundas mudanças políticas operadas na 
Romênia, em 198g, acho que as negociações dos 
próximos dias terão um sentido concreto de mútua 
descoberta. Concretizada essa etapa de uma nova 
história nas relações de nossos povos irmãos, esta
remos lançando as bases de um profícuo sistema de 
cooperação que terá o efeito de uma bola de neve 
que não pára de crescer. Nossos votos de boas-vin
das e de sucesso ao Ministro Stanescu e à missão 
econômica da Romênia 

Eram as minhas palavras, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Mauro Mi
randa, Sr. Le"Y Dias, 3" Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Ney Suassuna, suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner, 
que dispõe de até 50 minutos para fazer o seu pro
nunciamento. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB.SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os jor
nais dos últimos dias têm destacado o crescimento 
da dívida pública. A imprensa tem fundamentado -
tenho em mãos alguns artigos - que cresce a dívida 
federal. 

Ontem, no jornal A Gazeta Mercantil, estava 
publicado: "Cresce a Dívida Federal". No domingo, o 
jornal Folha de S. Paulo publicou: "Tesouro registra 
déficit de 2 bilhões". A Gazeta Mercantil também 
publicou: "Déficit do Tesouro atinge 5,8 bilhões". 
Hoje, no jornal Correio Brasiliense, havia a seguin
te manchete: "O Tesouro tem déficit de 2 bilhões". O 
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Secretário do T esol.lro Nacional fez uma análise a 
esse respeito. O Estado de S.Paulo de hoje faz um 
relato e diz que o déficit do Tesouro cresce em 
1.029% no semestre. 

É destaque no Brasil inteiro, Sr. Presidente e 
nobres colegas, nos últimos dias, o crescimento ex
traordinário da nossa dívida Ela cresce a olhos vis
tos e nos deixa, sem dúvida, preocupados. 

Ainda, na última semana, no dia 16, fiz um re
lato nesta Casa sobre a preocupação que tenho em 
relação ao crescimento da nossa dívida, principal
mente da nossa dívida. interna Trouxe o exemplo 
das dívidas do Governo com os precatórios, que, na 
medida em que vão sendo roladas, vão aumentando 
porque além dos 6% de juros normais ao ano e da 
correção monetária aplicados à espécie, os tnbunais 
ainda fazem incidir 12% de juros compensatórios, 
uma espécie de multa sobre a rolagem dessas dívi
das. A dívida vai crescendo e virando uma bola de 
neve.. 

Trago algumas considerações em relação a 
isso, Sr. Presidente. 

Serviço da Dívida 
Em declaração dada ontem à imprensa, o Se

cretário do Tesouro informou que, só no primeiro se
mestre do ano passado, o Governo gastou quase 
sete bilhões de reais com o pagamento de juros. Já 
de janeiro a junho deste ano esse gasto pulou para 
nove bilhões e oitocentos milhões de reais. Isso rep
resenta duas vezes e meia o que vai ser arrecadado 
anualmente com a CPMF, o imposto sobre o che
que, tido pelo Governo como a salvação do setor de 
saúde. 

. O que isto representa? Uma batalha tremenda 
para convencer a sociedade da necessidade de 
mais um imposto, que vai ser pago com o sacrifício 
de todos; de outro lado, temos dívidas, muitas vezes 
mal administradas, que levam o Governo a gastar 
duas vezes e meia mais. Na verdade, um verdadeiro 
absurdo. 

Mais absurdo e estarrecedor, ainda, Sr. Presi
dente, é lembrarmos que boa parte dessa dívida de
cerre de absoluto descaso de alguns administrado
res; que ainda não se deram conta de que os suces
sivos adiamentos na solução dos débitos governa
mentais aumentam significativamente essas dívidas, 
que crescem como uma bola de neve, como desta
quei detalhadamente em pronunciamento sobre o 
assunto semana passada 

E cada real gasto a mais com os serviços da 
divida é um real a menos para a educação, para a 
saúde, para a segurança. Só que aqui não falamos 

de alguns reais, nem de milhões, o problema está na 
casa dos bilhões, como se o nosso País pudesse 
suportar tamanho encargo financeiro em detrimento 
de projetas sociais. 

Diretrizes. 
Eu diria, Sr. Presidente, nobres colegas, que 

esta Casa, que agrega vários ex-governadores, in
clusive um ex-Presidente da República, o eminente 
Senador José Samey, agrega homens públicos de 
toda ordem, tem a obrigação de exigir uma orienta
ção segura do Ministério do Planejamento, do Minis
tério da Fazenda, da Secretaria.do Tesouro Nacional 
e da própria Presidência da RepÚblica no sentido de 
equacionar esse grave problema. É urgente a redu
ção dos encargos financeiros da dívida. É urgente 
uma decisão de Governo para acabar com esses 
adiamentos que oneram sobremaneira o Erário. Re
pito, hoje,. o apelo feito na semana passada, néste 
plenário. Fiz um apelo e voHo a repeti-lo hoje: preci
samos encontrar um mecanismo. 

Será que a tana de recursos é a única ou a 
maior causa do adiamento da solução para a dívida 
pública? Não acredito. 

O próprio Tribunal de Contas da União certa
mente tem condiçõeS de aferir a quantidade de re
cursos gastos desnecessariamente com encargos 
que não seriam devidos se a coisa pública fosse tra
tada com um pouco mais de atenção e seriedade. 

Aqui analisei a solução que os Estados de São 
Paulo, Pernambuco e o meu, Santa Catarina, estão 
dando para esse problema: estão saneando seus 
débitos e, por conseqüência, suas finanças. 

A alternativa adotada pelos Estados, com a 
participação da União e aprovação desta Casa, é a 
liquidação dos débitos com títulos públicos. É o ca
minho que vislumbro. Essa é a proposta que venho 
defendendo e apresentei neste Plenárto na semana 
passada, que tem como conseqüência quatro pon
tos: a liquidação do débito; o alongamento dos pra
zos de pagamento; a restauração da credibilidade 
do Governo, em baixa devido aos atrasos; e a princi
pal - a enorme redução dos encargos. 

Quarido não se paga a dívida, além dos 6% ao 
ano de juros normais e da correção monetária, os tri
bunais inserem, normalmente, 12% de juros com
pensatórios, uma espécie de multa. À medida que a 
dívida é rolada, toma-se cada vez maior: passa de 
6% mais a correção, para 18% mais a correção; vai 
aumentando. E essa dívida é de todos nós, é do Go
verno brasileiro. 

Isso não tem sentido! Quanta gente está dis
posta a aceitar os títulos e liquidar isso? O credor re-
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cebe o título, liquida a dívida e espera oito, dez, 
quinze ou vinte anos. 

Se precisarem de recursos, os maiores credo
res podem vender uma parte dos títulos com desá
gio, guardar a outra parte ou mesmo negociá-la; aos 
menores credores deve-se pagar com dinheiro. 

Trouxe, na semana passada, o exemplo do In
cra. Em 1992, a dívida daquele órgão estava acumu
lada em cerca de trezentos milhões;. no ano passa
do, foi para um bilhão e hoje está na margem de um 
bilhão ·e quinhentos milhões. São dívidas de desa
propriações, cujos processo já estão com sentenças 
transitadas em julgado, com precatórios. 

As Seções Judiciárias da Justiça Federal já 
não têm mais o que decidir. A maioria dos credores 
aceita receber os títulos. Eles recebem os tftulos, o 
Governo liquida a dívida, não fica mais nada para 
ser pago, só os 6% de correção. Liquidou. O Gover
no pode apresentar uma proposta nesse sentido ao 
COngresso Nacional. Tenho a certeza de que 90% 
dos credores aceitam fazer esse tipo de acerto de 
contas com a União e, assim, estarenios indo ao en
contro de uma solução. 

O Sr. Ney Suassuna - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. CASILDO MALDANER - Com prazer, 
ouço V. Ex". 

O Sr. Ney Suassuna - Estã sugerindo V. Ex" 
uma solução que, acredito, o Governo deveria parar 
para pensar sobre ela. Seja esta ou outra, a verdade 
é que temos de tomar uma providência. A dívida dos 
Estados é impagável. Avalio pelo meu Estado, a Pa
raíba, que, hoje, está com um bilhão, seiscentos e 
vinte milhões de dívida, dívida fundada, e arrecada 
por volta setenta milhões. Se aplicarmos 4% em 
cima desse valor, teremos sessenta e quatro milhõ
es só de serviço da dívida. Se a confrontarmos com 
a arrecadação, é impagável. O que esternos fazendo 
atualmente? Estamos pagando 20%, cerca de treze, 
quatorze milhões por mês, enquanto nossa dívida 
aumenta aproximadamente de quarenta a cinquenta 
milhões mensalmente. Isso está acontecendo no Rio 
Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, 
enfim, em todos os Estados brasileiros. A continuar 
assim, só gastaremos tempo e papel fazendo conta
bilidade porque, no futuro, a dívida é impagável. Te
mos que fazer um grande encontro de contes, anali
sar o que pode ser feito para resolver um problema 
que, a meu ver, a continuar como está, não terá so
lução. Estamos somente fazendo contas e, na reali
dade, sabemos que esses valores jamais poderão 
ser pagos. 

O SR. CASILDO MALDANER - Recolho, com 
muita honra, as ponderações de V. Ex", até porque 
V. Ex• é ligado à área de economia, em cujo setor 
tem muita influência. 

Faço um apelo ao Uder do Governo no Con
gresso Nacional, Senador José Roberto Arruda, e, 
claro, ao Uder do Governo no Senado, Senador El
cio Alvares, para buscarmos o entendimento segun
do V. Ex" está a expor. Não tem saída, estamos ten
do um prejuízo cada vez maior. Para os que têm a 
receber, melhor poupança não existe. Em janeiro do 
ano passado, a dívida pública do Governo era de 
R$47,1 bilhões; agora, está em R$150 bilhões. Para 
quem tem haver, melhor poupança não há, mesmo 
não sabendo quando vai receber. 

Vamos por mãos à obra. Vamos tentar encon
trar um caminho para minimizar isso. 

Sr. f>residente. Sr's e Srs. Senadores, vale 
destacar que essa solução traz grande contribuição 
à própria administração do Plano Real, uma vez que 
o Governo, trocando pagamento à vista por títulos a 
prazo, deixa de impactar a economia com o lança
mento no mercado de um volume significatiVo de 
moeda 

V-Medidas 
Preocupado com a implementação desta que 

me parece a melhor aHemativa, já estive pessoal-
. mente reunido com o Secretário do Tesouro Nacio

nal, Dr. Murilo Portugal, semana passada. SUgeri
lhe, na oportunidade, que tentássemos encontrar 
mecanismos para solucionar o problema da dívida 
pública, pois, cada vez que vamos protelando a so
lução desse problema, são 12% de juros, de muita, 
acrescentados a cada mês. S. Si se sensibilizou, 
dispondo-se a conversar sobre o assunto visandó a 
encontrarmos um caminho, a elaborar uma proposta 
que poderá ser, quem sabe, encaminhada a esta 
Casa. Senti, por parte do Secretário do Tesouro Na
cional, preocupação com vistas a minimizar o pro
blema. 

A receptividade por parte do Secretário do Te
souro Nacional, aliada às constantes notícias de 
atraso em- pagamentos que tenho recebido, em di
versos órgãos federais, me levaram a agendar reu
niões com os administradores desses órgãos para 
aprofundar medidas para implementar a liquidação 
de débitos com títulos públicos. 

Na seqüência dessas ações, em audiência 
com o Ministro da Reforma Agrária e Presidente do 
Incra, Raul Jungmann, pude constatar que este tam
bém é um gravfssimo problema naquele órgão. Tan
to que o Ministro Jungmann demonstrou sua venta-
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de em resolver as enormes pendências do Incra, 
oriundas de administrações passadas. Ele me infor
mou . que levará ao Presidente da República esta 
proposta saneadora e moralizadora: liquidar os débi
tos utilizando .tfiulos. 

VI- Direito Adquirido 
Gostaria de deixar bem claro que não estamos 

propondo nada que possa ferir um direito adquirido 
consagrado na Constituição Federal: A solução 
apresenjada visa a resolver antigas pendências. da 
forma mais fácil e rápida possível. Ninguém será ob
rigado a aderir a essa solução, mas, diante da situa
ção que hoje se apresenta, é de se esperar a ade
são da grande maioria dos credores. 

VD- Orçamento 1997 
Essa medida trará uma vantagem adicional; 

possibilitará mais um alívio no processo de elabora
ção do Orçamento do próximo ano, cuja relataria, 
desta vez, está nesta Casa, nas mãos do eminente 
representante do Estado do Mato Grosso, Senador 
Carlos Bezerra. 

· Essa medida ajudaria a corrigir distorções tão 
sérias que fazem com que o Governo fique desacre
ditado, que o deixa mal. Muita gente diz: como é que 
vou pagar meus encargos junto -ao Governo, se o 
Governo também atrasa e rola suas dívidas de um 
ano para o outro? Por que é que devo cumprir com 
minhas obrigações para com o Governo Federal, se 
ele não dá o bom exemplo?" 

Conclamo os Líderes desta Casa a, junto ao 
Presidente da República, junto à área económica, 
buscarmos uma solução, que é viável, é possível. 
Se assim fizermos, caminharemos no sentido de 
restabelecer a credibilidade do Governo, e com isso, 
nós, os brasileiros, os contribuintes do País, ficaría
mos moralmente e psicologicamente mais compro
missados para também cumprirmos com as nossas 
obrigaç5es em tempo para com o Governo. 

São as considerações que trago, Sr. Presiden
te, nobres colegas, preocupado com a situação. É 
uma proposta com a qual quero continuar a peregri
nar para ajudar o Governo a encontrar uma solução. 
Já tratei do assunto na semana passada, aqui da tri
buna. Fiz uma peregrinação em algumas áreas do 
Governo, junto ao Secretário do Tesouro Nacional, 
junto ao Ministro da Reforma Agrária, e gostaria de 
conclarnar meus colegas, principalmente os Lideres, 
para que caminhemos juntos nesse sentido, a fim de 
encontrarmos uma solução definitiva para esse pro
blema tão crucial que estamos a viver. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Dwante o discurso do Sr. Casildo Mal
danar, o Sr. Ney Suassuna, suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada paio Sr. Freitas Neto. 

O SR. PRESIDENTE (Freitas Neto) -Concedo 
a palavra ao Senador Romeu Tuma, por cessão do 
Senador Vilson Kleinubing. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre- · 
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Estado é uma abs
tração dos homens públicos empregados na sua eS' 

trutura, com ou sem mandato eleitoral. O Estado 
transformar-se-á em ficção se não for considerado o 
conjunto de virtudes e defeitos predominante entre 
seus servidores. Porque essas características, boas 
ou más, serão projetadas na realidade e darão for
ma concreta ao Estado. Dar-lhe-ão as feições que, 
na prática, serão as únicas vistas e amadas ou odia
das pelo povo. 

Um sábio ditado popular ensina que •o hábito 
não o faz o monge•. Assim também a respeitabilida
de, a dedicação, a dignidade, a competência, o espí
rito de sacrifício e a seriedade não são atributos de 
algum cargo ou função. Função e cargo são subs
tantivos. As qualidades e qualificação das pessoas 
que os ocupam adjetivam os resultados obtidos com 
o seu exercício. 

As modernas técnicas de administração ensi
nam que alguém eficiente pode não ser eficaz. Por
tanto, o ideal hoje é aquele que, sendo eficiente, em
penha-se ao máximo para ser também eficaz, inde
pendentemente dos recursos que lhe tenham sido 
destinados. 

Nunca a função e o cargo fiZeram o homem. 
Mas sempre foi o homem, com o fruto do seu traba
lho, que engrandeceu e enobreceu a função ou o 
cargo ocupado. A História apresenta muitas provas 
de que isto é verdade. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, os con
ceitos que acabo de expor são válidos em todos os 
campos de atividade. Estendem-se à iniciativa priva
da, mas é aqui, no Poder Público, que ganham a 
maior expressão e dimensionam seus efeitos na 
maior escala. 

Lembro-me do tempo em que as pessoas so
nhavam, desejavam seguir a carreira pública em ra
zão do prestígio e da importância que representava 
para todos. Ser funcionário público representava 
muito mais do que estabilidade garantida e seguran
ça salarial. Para a comunidade, ele significava - e 
continua a significar- o Poder Público. 
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Não estou aqui Sendo saudosista e nem que
rendo misturar épocas diferentes. O Brasil vem cre
scendo e modernizando-se. Os recursos. tecnológi
cos diSponíveis neste final de século, destacando-se 
aqueles encontrados nos setores da informática e 
das telecomunicações, possibilitam que mais pes
soas eficientes se tomem eficazes a bem do serviço 
público. 

O Poder Público organizado, em qualquer um 
dos seus níveis - municipal, estadual ou federal - é 
um objetivo básico da Nação, pois, embora juridica
mente constituída, ela só se viabiliza como Estado 
quando também é juridicamente organizada. Isto 
não representa um jogo de palavras e· o seu entendi
mento não deve ficar restrito a esta Casa de Leis ou 
a qualquer dos Poderes que dão ao Estado a legiti
midade e os mejos para cumprir suas atribuições. A 
Nação firma~se ·como Estado sobre o binõmio ConS' 
tituição. e Organização. E. esse binômio preciSa. ser 
entendido não só em sua representação maior,· mas, 
principalmente, na prevalência das partes que o inte
gram. Vale lembrar que, do iceberg, só se vê a pon
ta, mas· esta ·apenas exterioriza: a imensa massa 
submersa que garante a ffutuação. 

Se uma Nação for juridica,mente constitufda, 
mas não adequadamente organizada, dará lugar a 
um Estado que rumará para o caos, com todos os 
malefícios políticos, econõmicos e sociais que pos
sam ir gerando ou acirrando pelo caminho. Esse é o 
ponto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, onde 
eu queria chegar. Um Estado digno manter-se-á dig
no se tiver sempre um corpo funcional que desem
penhe bem a missão pública por fé de ofício e como 
um sacerdócio. Dar eu ter lembrado da época em 
que carreira pública era um grande sonho a ser rea
lizado. 

O conceito de Nação juridicamente organizada 
assenta-se sobre a figura do servidor público. Dar 
ser inaceitável humilhá-lo, desprestigiá-lo ou ames
quinhá-lo de nenhuma forma. Não podemos esque
cer que a estrutura do Estado irá servir bem ou mal 
os cidadãos e, portanto, por estes será vista como 
boa ou má na medida do desempenho e dedicação 
das pessoas que a integram. 

Eu gostaria imensamente que este pronuncia
mento fosse recebido, inclusive, corno um tributo res
peitoso e merecido a todos os que, no anonimato, vêm 
contribuindo efelivamente, como servidores nos mais 
diferentes escalões, para que o Brasil consolide e 
amplie sua liderança no cenário internacional. 

Dentro e fora das fronteiras pátrias, o funcioná
rio público brasileiro tem honrado sua presença na 

estrutura do Estado, cumprindo seus deveres muitas 
vezes com extrema dificuldade e até recebendo, de 
voHa, a incompreensão sem dolo daqueles que, 
como cidadãos, formam a Nação e, algumas vezes, 
daqueles que tideram o comando do Estado. 

A expressão "juridicamente organizado", sem a 
qual o Estado não se completa, é a origem desse 
corpo funcional a quem muito devemos, mesmo que 
disso não se tenha consciência A essência dessa 
expressão-objetivo é o próprio seiVidor público e o 
seu propósito é a Nação. 

No dia em que as coisas boas ocupem o me
lhor espaço da mfdia e os agentes dessas coisas 
boas saírem do anonimato, teremos a verdadeira di- · 
mensão desses valorosos e abnegados funcioná
rios, não interessando se a seiViÇO do município rico 
ou pobre; se a seiViço de Estado grande ou peque
no; se a serviço do Poder Público FederaL Nesse 
dia, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o tributo 
não será só meu, isolado, mas certamente de toda a 
Nação reconhecida 

Amanhã, como ontem, essas pessoas que via
bilizam o Estado sentir-se-ão orgulhosas pelo que 
representam e pelo que realizam em seus cargos ou 
funções. Também a cada um de nós, como Senado
res da República, cabe uma parcela de responsabili
dade na tarefa de resgatar a imagem do funcionalis
mo público nacional em benefício da coletividade e, 
assim, tomar possível hoje aquele amanhã. 

Vim a esta tnbuna, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, para protestar - não quero entrar no mê
rito da reforma administrativa -, mas apenas na pro
teção do funcionário público, que, como argumento 
para a quebra da estabilidade, vem sendo agredido 
na sua dedicação e no seu trabalho. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Freitas Neto) - Concedo 
a palavra ao Senador Lúcio Alcântara, por cessão 
do Senador Francelina Pereira. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB- CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o § 5" do 
arl. 201 áa Constituição Federal reza que "nenhum 
benefício que substitua o salário de contribuição ou 
o rendimento do trabalho do segurado terá valor 
mensal inferior ao salário mínimo". 

A Previdência Social, até o início do ano de 
1991, defendeu que esse dispositivo constitucional 
não era auto-aplicável e deixou de cumpri-lo por en
tender que este necessitaria de lei para regulamen
tá-lo, e continuou a pagar alguns benefícios com va
lores inferiores a um salário mínimo. 
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Em abril de 1991, a Previdência, após decisão 
do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a auto
aplicabilidade do § 5° do art. 201 da Constituição Fe
deral, e passou a pagar benefícios obedecendo o 
disposto nesla regra constitucional. 

Acontece que, entre a dala da promulgação da 
Constituição Federal, oU1ubro de 1988, e a dala em 
que a Previdência reconheceu a auto-aplicabilidade 
do § 5° do art. 201 da Constituição Federal e passou 
a pagar benefícios obedecendo o disposto nesla re
gra constitucional. 

Acontece que, entre a dala da promulgação da 
Constituição Federal (1 0/88) e à dala em que a Pre
vidência reconheceu a auto-aplicabilidade do § 5° do 
art 201 da Constituição, passaram-se 30 meses, 
nos quais mu~os segurados receberam valores infe
riores aos quais já tinham direito. 

Em março de 1994, a Previdência Social ini
ciou de forma parcelada e na mesma quantidade de 
meses- 30 (trinla), o pagamento da diferença dos 
benefícios recebidos em desacordo com o mencio
nado § SO do art. 201 da Constituição Federal, com 
previsão de encerramento para agosto de 1996. 

Vários segurados, inconformados ou iludidos 
por "advogados" desonestos e ambiciosos, resolve
ram ingressar erri juízo para receber em uma única 
parcela os valores das diferenças dos benefícios re
cebidos em desacordo com a regra constitucional. 

Existem atualmente tramilando no Poder Judi
C:iário 110 Geará ~ Justiça Federal e Esladual - 63.835 
(sessenla e três mil oiiocentos e trinta e -Clncoj ii~ 
es, onde o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS - figura como réu, aU1or, assistente ou de qual
quer forma interessado. 

O grande filão dentre as 63.635 ações no Cea
rá, onde o INSS é parte, é constituído por ações de 
benefícios, chegando ao total de 51.542 ações, das 
quais, aproximadamente, 41 mil ações têm como ob
jeto o pagamento aos aposentados rurais da diferen
ça de 1/2 (meio) salário mínimo para 1 (um) salário 
mínimo, no período compreendido entre oU1ubro de 
1988 - data em que foi promulgada a Constituição 
Federal - a março de 1991, quando o Supremo Tri
bunal Federal reconheceu que o dispositivo consmu
cional era auto-aplicável, tudo por força do § 5° do 
art 201 da Const~ição Federal. 

Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, 
que julgou procedente a aU1o-aplicabilidade do art. 
201 da Constituição Federal, e a Portaria do Exm0 

Sr. Ministro de Estado da Previdência e Assistência 
Social, que aU1orizou as Procuradorias do INSS a 
não recorrerem de decisões judiciais favoráveis a 

segurados nesse sentido, couberam às Procurado
rias do INSS apenas as liquidações das sentenças e 
os respectivos pagamentos. 

O Ceará é o "campeão" da Região Nordeste 
em ações judiciais e, proporcionalmente, o maior do 
Brasil, tolalizando 63.835 ações, das quais 51.542 
são ações de benefícios, seguido pelo Estado da 
Paraiba, do nobre Senador Ney Suassuna, com 
33.572 ações, sendo 18.813 ações de benefícios, e, 
em terceiro lugar, o Estado do Rio Grande Norte, do 
nobre Senador Geraldo Melo, com 29.916 ações, 
sendo 25.596 ações de benefícios. 

Quando se compara o núrtÍero de ações judi
cjais de benefícios do Estado do Ceará (51.542) 
com o do Estado de Minas Gerais (17.174), o resul
tado é assustador. Minas Gerais tem, aproximada
mente, três vezes o número de municípios que )em 
o Ceará, porém o Ceará tem três vezes mais o · nú
mero de ações judiciais de beneffcios que Minas Ge
rais tem contra o INSS. Alguma coisa está errada 

O nobre DepU1ado Estadual Pedro Uchõa. da 
Assembléia Legislativa do Ceará, propôs uma co
missão parlamenlar de inquérno para analisar as de
núncias sobre o envolvimento de advogados na 
apropriação indevida do dinheiro de aposenlados ru
rais após os pagamentos efetuados em juízo pelo 
INSS. 

Consta que um número reduzido de advogados 
que detém um grande número de procurações repre
senlaram em juízo contra o INSS, receberam esses 
recursos e teriam se apropriado de grande parte de
les, que, na verdade, pertenciam aos segurados que 
intenlaram a questão contra a Previdência Social. 

Ocorre que a Ordem dos Advogados do Brasil, 
seção do Ceará, entrou com um mandado de segu
rança na justiça local, alegando que se !ralava de 
matéria interna corporis, quer dizer, !ralava-se do 
desempenho ético e. funcional de advogados. Por
tanto, cabia à Ordem apurar o possível desvio profis
sional desses advogados, e não que a matéria fosse 
apreciada por uma comissão parlamenlar de inquéri
to. A justiça esladual deu uma liminar, sustando, 
portanto, a instalação de uma CPI estadual para pro
ceder a essa apuração. 

A Assembléia legislativa, inconformada, cons
tituiu, então, uma comissão especial, que está ini
ciando seus trabalhos e procedendo a essa apura
ção. 

Hoje, encontra-se em Forlaleza o Procurador
Geral do INSS - lnstiiU1o Nacional de Seguridade 
Social - para apurar essas denúncias e estabelecer 
providências de ordem administrativa que acabem 
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com esses abusos. Cabe, inclusive, no meu modo 
de ver, à Justiça· determinar que se separe, nesse 
pagamento, os honorários de advogado aaquilo que 
realmente seja o que o segurado deve perceber por 
força de haver -intentado uma ação contra a Previ
dência Social e haver logrado ganho de ca,.,u,_,sa,.,. --; 

É fácil ludibriar essa camada de segurados da 
Previdência, os segurados da zona rural, por serem 
pessoas humildes, sem malícia, de pouco estudo ou 
anaHabetos. Em contrapartida, não é fácil comprovar 
a materialidade do crime de apropriação indébita 
praticado por alguns "advogados", pois estes nor
malmente preenchem os recibos de pagamento 
após a assinatura (impressão digital) de seus clien
tes, com valores diferentes (menores) daqueles real
mente pagos. 

A palavra está com o Poder Judiciário. Se este 
determinar ao INSS que efetue o pagamento à conta 
diretamente do segurado, em juízo ou não, e apenas 
os honorários advocatícios devidos em nome do ad-
vogado, acabar-se-la com toda essa celeuma. · 

Em função disso, Sr. Presidente, uma vez que 
se trata de matéria que tem ocupado largos espaços 
na imprensa do Ceará e interessado à sociedade ci
vil, pelas características de que se reveste o probl": 
ma, encaminhei hoje ao Presidente do Senado soti
cijação no sentido de que envie ao Ministro da Previ
dência e Assistência Social um requerimento com 
um pedido de infomnação, nos seguintes termos: 

Quantas ações judiciais contra o INSS 
existem no território de competência do Tri
bunal Regional Federal de Pernambuco, dis
criminadas Estado por Estado? Desse nú
mero, quantas se referem a pagamento de 
benefícios e, em especial, os rurais, incluin
do acidentes de trabalho? Quais os valores 
totais pagos judicialmente, por Estado, na
quela Região Judiciária Federal relativamen
te às ações de benefício em 1995 e 1996? 
Quais os valores pagos administratiVamente 
e no período? Quantas ações judiciais con
tra o JNSS existem nos Municípios de Capis
trano, Aracoiaba, Quirás e Mulungu, no Cea
rá? Quais os valores das condenações judi
ciais pagas nestes Municípios, em 1 g95 e 
em 1996, e a quem foram pagas? Quais 
providências foram tomadas no âmMo do 
Ministério da Previdência e Assistência So
cial relativas a denúncias formuladas pelo 
Ministério Público do Estado sobre os fatos 
que deram origem à comissão parlamentar 
de inquérito no Estado do Ceará relativa-

mente a esta matéria? Qual é a arrecadação 
do INSS no Estado do Ceará? Quais os va

--lores-despendidos com benefícios e cus
teios? Quais os dez maiores devedores no 
Estado? 

---Parece, Sr. Presidente, que estamos diante de 
um outro grande escândalo da Previdência, aquele 
escândalo em que foram descobertas ações contra 
a Previdência, e quantias milionárias foram indevida
mente pagas a alguns segurados, em decorrência 
de incapacidade ou de acidente de trabalho, em 
conluio com-advogados, beneficiários e a própria 
Justiça. Foram milhões que saíram pelo ralo. 

· Inclusive, ainda hoje há envoMdos no exterior, 
a salvo do alcance do braço da Justiça Só que esse 
escândalo, como o escândalo nordestino, é um es
cândalo de miseráveis, com possível apropriação in
débita de pequenas quantias de trabalhadores rurais 
incultos, anaHabetos, de poucas letras, que estão 
sendo utilizados por pessoas inescrupulosas para 
postular ações contra a Previdência Social. Essas 
pessoas, depois, detendo um grande número de 
procurações, terminam se apropriando de boa parte 
dessas quantias, que deveriam ser pagas a esses 
miseráveis que estão apenas fazendo jus, depois de 
muijos anos, àquele direito assegurado pela Consti
tuição Federal de 1988, tantas vezes incompreendi
da, que garantiu, no § 52 do art. 201, Senador Ber
nardo Cabral, justamente que nenhum benefício 
pago pela Previdência Social fosse inferior ao salário 
mínimo. 

Sr. Presidente, trago essa comunicação ao Se
nado para dizer da gravidade do fato, que possivel
mente se repete em outros Estados da Federação, 
pelo menos no Nordeste, e que reclama uma provi
dência efetiva das autoridades federais. Assinalo 
esse litígio que se criou entre a seção cearense da 
Ordem dos Advogados do Brasil e a Assembléia Le
gislativa, quando a Ordem insurgiu-se contra uma 
comissão parlamentar de inquérito, constituída para 
a apuração dos fatos, alegando que se tratava de 
matéria pertinente ao exercício profissiona~ portan
to, a ser apurada no ãmbüo da própria Ordem, tendo 
obtido da Justiça Estadual uma liminar que sustou a 
instalação da CPI. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, trago 
este assunto ao conhecimento da Casa e espero 
que seja encontrada uma solução para esse proble
ma. Aguardo, também, a resposta ao requerimento 
que apresentei na sessão de hoje. 

Durante o discurso do Sr. Lúcio Alcân
tara, o Sr. Fretas Neto deixa a cadeira da . 
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presidência, ·que é ocupada pelo Sr. Geraldo 
Melo. 

A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
derei a palavra a V. Ex" Jogo após o pronunciamento 
do Senador Freitas Neto, que havia pedido a palavra 
anteriormente, para uma comunicação inadiável. 

O SR. FREITAS NETO (PFL-PI. Para uma co
municação inadiável.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, temos manifestado, em diversas oportu
nidades, nossa extrema preocupação com a situa
ção das rodovias brasileiras. Houve tempo em que a 
luta dos parlamentares e do eleitorado visava à am
pliação da rede rodoviária, de forma a atender novos 
núcleos populacionais. Hoje a situação inverteu-se. 
Lutamos apenaS para manter o que já temos. A falta 
de conservação está levando à perda de um patri
mónio de bilhões de dólares. 

Esse problema se estende a todo o País, con
forme mostraram diversos estudos. No entanto, sua 
gravidade é muito maior em determinadas regiões, 
em especial no Nordeste. Estudo da Confederação 
Nacional do Tmnsporte, ao qual já nos referimos, in
dica que das dez piores rodovias do País, oito cor
tam terms nordestinas. Quatro delas servem - ou de
veriam servir - o Piauí. São as estradas Teresina
Petrolina; Barreiras-Teresina; Salgueiro-Picos; e Pi
cos-Fortaleza. 

O Departamento Nacional de Estradas de Ro
dagem acaba de confirmar esse diagnóstico, forne
cendo um dado adicional espantoso. De acordo com 
a Confederação Nacional do Transporte, 4,7% das 
rodovias estão em estado ruim ou péssimo, enquan
to 88,9% apresentam-se em estado regular. No 
Piauí, informa o DNER; a proporção de estradas fe
derais em condições ruins ou péssimas eleva-se a 
50%. 

A população revolta-se contra o descaso. No 
último final de semana, os produtores rurais do sul 
do Piauí interromperam por 20 horas a BR-135, na 
entrada da Cidade de Bem Jesus. Afinal, essa im
portante rodovia, que liga Teresina à Bahia, e, a par
tir daí, ao Centro-Sul do Pais, conta com 460 qufiô
metros absolutamente intrafegáveis. Esse movimen
to mereceu ampla cobertura da imprensa do Piauí, 
notadarnente dos jornais Meio Norte e O Dia, em 
reportagens cujo texto incorporo a este pronuncia
mento. 

Ao noticiar o protesto, no dia 22 de julho, o 
Meio Norte registra que "a manifestação foi pacifica 

e contou com o apoio da sociedade, chamando a 
atenção para o isolamento do sul e as dificuldades 
impostas ao desenvolvimento da área". Quem; como 
eu, percorre com freqüência o Piauí pode corroborar 
esse julgamento. Em todos os municípios que visito, 
ouço a cobrança de providências para sanar essa di
fícil situação e posso constatar pessoalmente a pro
cedência da reivindicação. 

A irritação do povo chegou a tal ponto que os 
organizadores do protesto já avisam que fecharão a 
rodovia por tempo indeterminado, caso em trinta 
dias não se inicie qualquer obra para recuperar a 
BR-135. . 

Em editorial intitulado SOS rodovias, o jornal 
O Dia adverte: "o Governo, que tanto fala em mo
dernidade, que se diz preparado para lançar o 
País no novo milênio, não dá resposta convincente 
para um ·problema que. estrangula a economia 
piauiense, inviabiliza negócios, isola municípios e, 
como demonstrou o episódio do último final de .se
mana, já começa a· gerar desespero e determinar 
atitudes radicais" •. 

A Bancada federal do Piauí tem-se esforçado 
por resolver essa situação, buscando recursos para 
fazer frente à deterioração de nossa malha rodoviá
ria. No entanto, seu esforço não tem encontrado res
JX;sta por parte do Executivo. 

Mostra o Meio Norte do dia 23 que o custo to
tal para corrigir as graves deficiências da BR-135 iria 
a R$20 milhões. Não se trata de nenhuma despesa 
astronómica, caso comparada a outros gastos que o 
Governo Federal vem fazendo. No entanto, apenas 
R$9,5 milhões foram previstos no Orçamento Geral 
da União para este ano. E, desses recursos, só R$3 
milhões estão disponíveis. Só se poderia mesmo es
perar o quadro de devastação que encontramos e 
que está revoltando a população do Piauí. 

Transmito aqui a revolta do meu povo contra 
essa situação. Pretendo procurar imediatamente as 
autoridades responsáveis pelo setor para manifestar 
minha indignação e reclamar providências urgentes. 
O Piauí n.ecessita de apoio do Governo Federal e 
não de discriminação, como vem ocorrendo. Sua ter
ra - essa mesma terra cruzada pelas rodovias que 
necessitam de reparos - apresenta enorme poten
cial. O desenvolvimento, entretanto, parece longe e 
está longe justamente em função do descaso que o 
Estado encontra. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. FREITAS NETO EM SEU DISCURSO: 
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DATE . 

• Teresona (1=11]. Ca~•tal do Mcoo Ncrte do Bras;l, terca-fcora, 23 de julho de 't 996 • 

·Estradas federais estão intrafegáveis 
O próprio DNER admite que apenas 15% das rodovi:lS federai!> no Piauí estão cm condições boas de tráfego. Metade delas está 

. esburacada e ruim para o Er.ifego 

As dez piores rodovias : .. ::. ' :··~ 

(~ Açailãndia/Santa l~ê~ •. (~TIRO) ': •. ·:· ~i ~-l'~r~!~,~[ITeófiloR~~~,~~~$?";•.}{ 
~~eresina/Petrolina ; ·.: tt~j;gue•ro/P~eqs_, i.if-9~ f~~~s!~l· }··~!,'~i•·ih·~~ 
(PI/PE) ' · ., 0 Brasília/SalvadÍ>r' 'ih4 ; I!J Cuiabá/ Alta Fli,restél c:~\ 

·D BarreirasTeresiná . (DF/GO/BA) . r;i~·•{\i: CMT/PA) · · .. ·. .. "'. ,:J"' 
(BAIPI) · B Picos!Fortal~ :::d'0XJE Uberl~~d,!~~ ;(~ 
~Cuiabá/PortoVelh~ tellq):. )•e · ~~-~/BA) . · ·.·'· ·,;:• "i.:.:~ 

·:r.• , 

Fonte:Confeder.~ção Nadcnal do Transporte '::~~·-: ."'*~- . '~ : .. ~ · 0: ·. ·:·ji_~f ;;.'; -:: /~{,:~· ···/~l:~: 

M o:bdc dos l,l mil quilllm~
tro~ de rodO\'Las fedcra~5 as· 

t"alt~du an u:rmório poauic:nsc c•ti 
cm condições p1!$simas ou ru1n~ de 
trifcgn. ~e.[i:undo dad~n do Depana
mrnto Nói.ctonal de E.l;md.a~ de RO<J~. 
gcm. A BR-I.J.S tem 460 quilõmetros 
ne<:essitlnd.o de obru pcs:~da~ de r~· 
l.õlunçâo c cooscrv:u;ão. ma.<, dos RS 
9.S mLih~s prevtstos nCI orç-:mcnto 
fc<lcral des!C :no, apenas RS l milhO. 
c5 estio dt~poniveis. O cu~to total 
p~r;a d~~ar ;~; esu:da booa é: cstim;dn 
cm RS :!0 milh~. 

O Jc:voanramcnto do DNER ~ do 
primeiro tnmc~tre de5tc ano. quando 
:inda haYia chuv;a e menor quam.id~· 
de de l'<!rleos nn cstr:;adu ícdcr:;ais. 
Ele co>n~idcr:IYoa que 3S'l: da malhoa 
vi.:lria federal .ufl.Jud:& csuvam "rc:· 
tUIMcs", enquanto :~pcus t5~ apre· 
scntav;~;m bom e~tad.o de ccm~erv;~;ç~a 
e trifego. 

HOJe. 0:< 160 quilómctm.ç da BR· 
:!30 lcnlrnncamento BR-316/Fioria· 
no) e~tlio quase qiK' totalmente esbu· 
racóldos. Tambêm sio pêssimn ;~;s 
condiç-ões da BR-407 taté P:lulista
na), A BR-m CPiripirifl"lôllla:u.i) c a 
316 C:~té Picos) d.o t:lmbém duu ro
doYias fcdcnis que ncce!<sit:~m de 
J:CrliÇ"OS UfJCrlleS. 

O lcvantamcn,a t:o DER (Hn~i<k
rou a ncccssu.Jadc de RS 1.:! milhões 

:~penas para orna npcrõiÇio t:~~·bura· 
c<>s no.~ :!..2 mil quilõmetfO~ .Jas c~· 
tr::~das fcdcra•s no Piaui. Mas o di
nheiro ,arant•do para este ::~n<> C <.!<: 
apenas. RS 4 milhões. 

O fcch:;amento da BR·I3S. s.ib:~.Jo 
o: doin1ng:o. em Bom Jcsu~ 16-W qut· 
l~mo:uos ao Sul de Tcre~inaJ f"<'lt óllll 
c:..trcmo de p«nc~tn de poli11co~. pro
dutor.;~ e da c<lmunid:tde. o, nrg:~ni· 
udores do protesto j::i. a~,Sollr.lm que 
~c dcntfO de 311 d1u n3<'1 fm- 1ntciada 
qu;.Jqucr obr;~; p;.ra recuperar 3 ·BR-
135. 3 rodovia !'Cri rech:Kb por tem
po mdelctt0111:t.d<>. • A.lJun~ maí~ r.~di
c:ns. cansados de c~pcr.ll' por um;~; w
luçlo que nJo chega. quo:rc:m cmt:t.r a 
r.;U'3da num;~; cabeça do: ponte o:omo · 
el>n aqui de Bom Je~us·. inform:t 
Arillon Pllrentc. produtar de ~ja cm 
GilbuC:~. 

Parente inform:t. que com" Uinho:i· 
ro- ·.;õ]OC:I.dO !l dispo~IÇ~<> é JID~~i~d 
repa_r:;ar 160 qui!Umetm~ d:t c~trad.a.. 
Ma~ cnquant<> 3 3jud:1 .J" ~;~>verno 
nilo chCJ:I.. a eslr.lda vai r.cr re.~tura
d:a pelo esforço pessoal de c:tdl um 
dos qiU: dependem dela. 

A.~ empresa~ de ôn1bus que ainda 
utilizam :a 135 t:lzcm u roço d:i.5 mar
$eils. DOriOS de c:~•n•nh~ ruem ~11· • 
quinha. compr:tm c<>mhu$t1vel e 
C"OU.Ik5.o ufilne:1 c taJ'I~m bur:1.co< e 

o~ produtoro:s vez J)ur oum1; se rcli· 
ntm~ e colocam seus traton:s para mc-
1/>our acOJILlmenttl. 1~par buraco~ e 
:tio: fal!cr roço latcr:>l. 

O o:mprc:>irio Jo5<> S:uisu. Pcdm~a 
M:tcena. de Canto do Buriti. é um 
ti<>~ que n:i.> tem mu1t:> ~pc:r.1nç::~ n:t 
aç:l.o do J:OYcrn~•. f'oõ<> dom•nz.o. de 
e!>tól~:t cm Som Jesu~ ;ajudando a m· 
tcrdll:tr a el<tr:ula. "Fa~il •:<.~o porque: 
n~o a2uento mais Jlat:ar uma eonta 
.Jua~ Vczc~. S<: p;~~;" t"mposto:<. e:<.ijn 
uma e~fllld:a ~- m:~S. para que mru~ 
caminhões tr:~~fcgucm com o mintmo 
de se1urança C' dC' pn:juiln. tenho que 
Cll me:<mo tap;~r o~ bur.lcoo. ·.diz. re· 
v(lllado. 

Maccn:t f3$IOU RS 6 rnil do pr(;. 
r,.M1> bol~o Jl:l.r:.t tap:tr bar~cos num 
:;«ho .Je 62 quilômetfOlo cntrc Ehzcu 
Martin~ e o poç1> Violeta. Contou 
com pequena :tiuda do DER. fomt>«· 
dor do a~f:tlto. M:t< o Depart:1mentu 
E~tadoal de E~trad:l.~ de Roda~em 
su~pendcu <> f1•meeimento c ch~ou 
ao fim o trat-~llw "" emprc.-.:irí<> 

On1em. " Meio NtJrtc tcntuu ou\·1r 
o diretor d(l DER. Jco:ln S:i. c d" 
DNER. Wilton M<>ura Sanl<>~. ma~ u~ 
d1>i~ c~t:~.vam n:t praia. cm Lui' c .. r. 
reia. e•d::~dc pn•·ile!'i:~da c11m p:~orte 
do~ 3S% de. rm,l<o\U< fcder:1.i~ em 
c:ond•ÇÕC5 regulares tlc tt.il"c~• 
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A SRA. MARINA SILVA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Con
cedo a palavra à Senadora Marina Silva, para uma 
comunicação inadiável, pelo prazo de cinco minu
tos. 

A SRA. MARINA SILVA (PT - AC. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão da oradoiâ.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, em primeiro lugar, gos
taria de dizer que me sinto gratificada por saber que 
na lista dos dez mais'influentes do Congresso Na-· 
cional, ainda que em arrasadora minoria, o Partido 
dos Trabalhadores tem dois representantes: o De
putado José Genoíno e o nosso querido Senador 
Eduardo Suplicy. 

O motivo,· entretanto, que me traz à tribuna, 
Sr. Presidente, é um breve· comentário que gosta~ 
ria de fazer a respeito de matéria, publicada ontem 
no jornal Folha de São Paulo, de autoria do Sr. 
Luiz Marcos Suplicy Hafers, que aborda o proble
ma da reforma agrária no Brasil. 

Foi uma entrevista muito interessante, mui
to inteligente, que hoje motivou um comentário 
do articulista Clóvis Rossi sobre o posicionamen
to do Sr. Luiz Suplicy, que, aliás, é primo-irmão 
do Senador Eduardo Matarazzo Suplicy. Diz o jor
nalista: 

"Embora se diga um "rústico•, Luiz 
Marcos Suplicy Hafers, o presidente da SRB 
(Sociedade Rural Brasileira), dá lições de 
sensibilidade política ao Governo de FHC, 
exatamente o que se considera tudo menos 
•rústico•: 

Na entrevista publicada ontem por esta 
Folha de São Paulo, Luiz Hafers diz, por 
exemplo: "Se você está desesperado, sem 
emprego, sem educação e vem alguém com 
uma bandeira vermelha e lhe dá esperança, 
você vai atrás. O MST (Movimento dos Tra
balhadores Rurais Sem Terra) foi o único 
que deu esperança a essa gente." 

Perfeito. Primeiro por "dessatanizar" o 
MST, movimento que visivelmente não con
ta com uma simpatia da SRB." 

E eu acrescento que o mOVimento não conta com 
a simpatia dos grandes proprietários. Assim, segue o ar
ticulista, fazendo comentários a respeito da posição do 
presidente recentemente empossado da Sociedade Ru
ral Brasileira. E diz que o Brasil precisa dar esperança a 

essas pessoas e que essas esperanças não podem 
ser falsas, não podem ser enganosas. 

Eu acredito que defender reforma agrária 
neste País não é defender esperanças falsas 
nem enganosas; é, pelo contrário, defender -
como já tenho dito inúmeras vezes - a única 
possibilidade de incluir milhões de trabalhado
res que não têm a mínima possibilidade de ad
quirir um espaço nas grandes cidades, que 
não têm como ser incorporadas pelo mercado 
de trabalho. Se essas pessoas pelo menos 
têm um pedaço de terra, podem ali edificar 
uma moradia, pro.duzir para alimentar suas fa
mílias. Podem, também, a partir do seu traba
lho, com um mínimo de apoio por parte do Go
verno, com a presença do Estado na área de 
saúde e educação, oferecer dignidade para os 
seus filhos, para sua família, 

· Parabenizo o. Sr: Luiz Ma~s pela brilhante en
trevista. 

Parabenizo-o também por trazer esperança. 
Sempre digo: podemos ser roubados de tudo, 
menos das nossas esperanças. Felizes daqueles 
que conseguem dar esperanças aos desespe
rançados. 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra pode ter problemas, como todos temos quan
do queremos resolver as grandes questões do País, 
màs não se pode negar que foram os únicos que de
mm esperanças aos que estão completamente à 
margem da vida. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Ramez T ebet (Pau
sa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 
Cabral. (Pausa.) 

S. Ex" declina da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 

Jucá. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir 

Andrade. (Pausa.) 
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma comunicação. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esta 

Casa terá muito prazer em ouvir V. Ex". 
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Para 

uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, em primeiro lugar, inclusive V. Ex•, 
Senador Geraldo Melo, como outros nesta Casa 
assinaram, gostaria de registrar os termos do re-
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querimento com base no Art. 90, V, do Regi
mento Interno do Senado Federal c/c Art. 49, 
X, da Constituição Federal para que sejam 
convoéadas as pessoas abaixo relacionadas 
para prestarem esclarecimentos às Comissões 
de Assuntos Económicos e de Assuntos So
ciais desta Casa em sessão conjunta, a ser 
realizada, se possível, entre os dias 12 e 16 
de agosto de 1996, a respeito de conflitos fun
diários e das questões referentes à reforma 
agrária:· 

1) Sr. Francisco Urbano, Presidente da Confe
deração Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
CONTAG; 

2) Sr. Antonio Ernesto Wemer de Salvo, Presi
dente da Confederação Nacional da Agricultura -
CNA; 

3) Sr. João Pedro Stedile e Gilmar Mauro, da 
Coordenação do Movimento dos Sem-Terra -
MST; . 

4) Sr. Francisco Dalchiavon, Presidente da 
Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária 
do Brasil - CONCRAB; 

5) Sr. Luiz Marcos Suplicy Hafers, Presi
dente da Sociedade Rural Brasileira - SRG - há' 
pouco citado na entrevista dada à Folha de S. 
Paulo, conforme expressou a Senadora Marina 
Silva. 

6) Sr. Raul Jungmann, Ministro Extraordinário 
da Reforma Agrália e; 

7) Sr. Arlindo Porto, Ministro da Agricultura. 
Sr. Presidente, trata-se de um debate da maior 

relevância que precisamos realizar no Senado Fede
ral. Esta proposição nasce do diálogo que tivemos 
em plenálio, eu e os Senadores Júlio Campos, Ney 
Suassuna, Romero Jucá e Bernardo Cabral, na últi
ma sexta-feira, sobre a impoliância da realização da 
reforma agrária, qual a natureza do Movimento dos 
Sem-Terra e como resolver o problema fundiário no 
País. 

Para que haja um esclarecimento, inclusive da 
parte do Governo, sobre seus planos de reforma 
agrária e o número de assentamentos e para que 
haja um esclarecimento sobre se há ou não violên
cia, os coordenadores do Movimento dos Sem
Terra têm dito que seu propósito é o de realizar 
movimentos pacíficos, chamando a atenção das 
autoridades para a necessidade premente de ha
ver formas de estarem os trabalhadores com con
dições de sobrevivência digna, lavrando a terra, 
em vista do que está na própria Constituição, ao 

tratar da ordem económica e financeira, quando os 
Constituintes de 88 mostraram a necessidade impe
riosa de corrigir a iníqua estrutura fundiária do País. 

Mas, dada a demora em resolver os proble
mas, dada a necessidade de esclarecer o que o 
próprio Congresso Nacional precisa acelerar, 
avançar para facilitar a realização da reforma 
agrária, considero extremamente importante 
esse debate. Além disso, também em decorrên
cia do que foi mostrado - claro que em ficção -
na novela •o rei do gado", mas que reflete muito 
da realidade brasileira e do Senado. A persona
gem que fazia o papel de um senador falava da 
tribuna sobre a reforma agrária, colocando a ne
cessidade premente de se distribuir melhor a ri
queza em nosso País, e um senador estava len
do jornal, outros foram saindo, e o Plenário ficou 
vazio, como se não hou.vesse atenção do sena
do para esta questão. 

Hoje conversei com um dos coordenadores 
do Movimento dos Sem-Terra, João Pedro Stedile, 
que me disse do entusiasmo de aceitar este diálo
go com os Srs. Senadores e, obviamente, com os 
anteriormente citados, o Presidente da Sociedade 
Rural Brasileira e o próprio Ministro da Reforma 
Agrária. 

Assim, Sr. Presidente, gostaria de deixar esta 
sugestão. Ela está sendo encaminhada aos Presi
dentes das Comissões de Assuntos Sociais e de As
suntos Económicos, assinada. Vou colher até ama
nhã o maior número possfvel de assinaturas por se
nadores de todos os partidos, além dos cinco sena
dores da Bancada do PT, mas acredito que de todos 
os partidos. 

Sr. Presidente, gostaria ainda de citar o re-
. querimento de informações a que dei entrada 

hoje no Ministério da Fazenda, para que preste 
as informações seguintes: se o Banco do Brasil 
realizou algum tipo de operação, incluindo não 
só concessões de créditos, financiamentos e 
empréstimos, como também concessão de ga
rantias corn a empresa Cerâmica Criciúma Cecri
sa, nos últimos meses, e, em caso afirmativo, 
detalhar cada operação, enviando o parecer téc
nico que a embasou. 

Sobre esse assunto, Sr. Presidente, gostaria 
de citar que recebi nesta tarde da Cecrisa Revesti
mentos Cerâmicos e da Cerâmica Portinari, do Sr. 
Antonio Maciel Neto - acredito seja o presidente deS
sa empresa em Criciúma -, de 23 de julho de 1996, 
o ofício seguinte: 
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·caro Senador, encaminho anexo o 
esclarecimento que divulgamos hoje sobre a 
emissão das debêntures que foram subscri
tas pelo Banco do Brasil. 

Estou à sua disposição para providen
ciar outras informações que V. Ex" julgue 
necessárias. • 

Até por uma questão de direito de esclare
cimento, faço questão de ler essa breve nota, 
Sr. Presidente, porque não há da minha parte 
qualquer intenção de estar fazendo uma denún
cia . .Apenas, diante da informação publicada na 
imprensa pelo jornal O Estado de S. Paulo e le
vando em conta minha atribuição constitucional 
de fiscalizar os atos do Executivo, pedi esclare
cimento ao Ministro da Fazenda. E como aqui 
está o esclar.ecimento por parte da empresa, 
transcrevo-o: 

A Cecrjsa Revestimentos e Cerâmi
cas S.A. vem a público para prestar os de
vidos esclarecimentos em relação às notí
cias veiculadas em alguns jornais nos últi
mos dias, versando sobre a emissão das 
debêntures que foram subscritas oelo Ban
co do Brasil. 

• as negociações foram concluídas em 
dezembro do ano passado; 

- ficou definida, a época, que a Cecrisa 
quitaria a dívida com o Banco do Brasil atra
vés da emissão de debêntures conversíveis 
em ações preferenciais, seguindo a mesma 
sistemática adotada anteriormente na nego
ciação da dívida da empresa com o Banco 
Bradesco; 

- o Banco do Brasil exigiu que a emis
são das debêntures fossem públicas, ou 
seja, exigiu da Cecrisa a abertura do capital, 
com o respectivo registro na Comissão de 
Valores Mobiliários- CVM; 

- a Cecrisa não enfrentou qualquer difi
culdade junto à CVM, especialmente por dis
por dos balanços em 1993, 1994 e 1995, au
ditados pela empresa Coopers & Lybrand, e 
devidamente publicados; 

- em 1 de julho último, o processo junto 
a CVM foi concfufdo e as debêntures foram 
emitidas no valor de R$9.150 mil, exatamen
te nos termos acordados em dezembro do 
ano passado; 

- a dívida com o Banco do Brasil em 
tela não era quirografária e, assim, não fazia 
parte dos oito processos das concordatas 
das empresas da Cecrisa; 

- a dívida com o Banco Do Brasil em 
tela era da Empresa Cecrisa Cerâmica Cri· 
ciúma SA, cuja concordata foi encerrada 
definitivamente em 3104/96; 

- o anúncio do levantamento das 
concordatas da empresa da Cecrisa foi 
feito no dia 16 de julho ·último. No dia an
terior, tinha sido arquivado o último pro· 
cesso: o da Indústria e Comércio S.a. -
lncocesa. 

- o levantamento das concordatas é o 
resultado de um profundo processo de rées
truiuração competitiva da empresa, iniciado 
em 1991 e amplamente comentado pela im
prensa, corno foi o caso da matéria de pági· 
na inteira veiculada pelo jornal O Estado de 
S. Paulo em 24/04195. 

• o Ministro Antonio Kandir foi mem
bro do Conselho de Administração da .Ce
crisa entre abril de 1992 e maio de 1996, 
oportunidade em que se licenciou para as
sumir o Ministério do Planejamento e do 
Orçamento; 

- o Ministro não participou das negocia- . 
ções com o Banco do Brasil. Negociações 
dessa natureza são desenvolvidas pela dire
toria executiva de empresa 

Não houve qualquer favorecimento 
à Cecrisa por parte do Banco do Brasil. 
O Banco do Brasil agiu da mesma manei· 
ra que os bancos modernos do mundo in
teiro. Desenvolveu uma negociação, fi
cando ao final com a opção de receber 
os valores ou as ações correspondentes, 
dependendo da evolução patrimonial da 
empresa. 

São totalmente descabidas as insinua
ções no sentido de que o Ministro Antonio 
Kandir teria utilizado a sua influência para 
viabilizar o acordo com o Banco do Brasil. 
Tudo foi negociado vários meses antes de o 
Ministro assumir o cargo. 

A Oiretoria. 

Criciúma (SC), .23 de julho de 1996. 
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Sr. Presidente, esse foi o esclarecimento da 
empresa. É importante que o Banco do Brasil e o Mi
nistro da Fazenda prestem as informações necessá
rias sobre essa matéria ao Senado Federal. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A 

Casa está ciente das comunicações de V. Ex• e, 
no que couber, dará o andamento regimentalmen
te previsto. 

Pl Mesa deseja lembrar aos Srs. Senadores 
que há urna sessão extraordinária convocada para 
as 18h31 min e, em seguida, urna outra para a apre
ciação de requerimentos de urgência. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão extraordinária, 
convocada anteriormente para as 18h30min, a se
guinte. 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n• 77, de 1996 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer n• 408;de 
1996), que concede ao-Estado de Pernam
buco elevação temporária do limite previs
to no art. 42 , 11, da Resolução n• 69, de 
1995, do Senado Federal, e autoriza a 
contratação, por aquele Estado, de opera
ção de crédito no valor de vinte e cinco mi
lhões, setecentos e noventa e quatro mil 
reais, junto ao Banco do Nordeste do Bra
sil S.A., no âmbito do Programa para o· De
senvolvimento do Turismo no Nordeste -
PRODETUR. 

Discussão em turno único, do Pro
jeto de resolução n• 78, de 1996 (apre
sentado pela Comissão de assuntos 
Econômicos como conclusão de seu 
Parecer n• 409, de 1996), que autoriza 
o Estado de Goiás a elevar temporaria
mente o seu limite de endividamento, 
para que possa assumir a totalidade da 
dívida do Banco de Desenvolvimento 
do Estado de Goiás - BD-Goiás (em li" 
quidação ordinária), perante o Sistema 
BNDES, no valor de oitenta e sete mi
lhões, seiscentos e quarenta e dois mil, 
setecentos e vinte e oito reais e noven
ta e nove centavos, considerada a 
data-base de 30-11-95. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18h30min.) 

Ata da 20" Sessão Deliberativa 
. Extraordinária, em 23 de julho de 1996 

2• Sessão Legislativa Extraordinária 
da SQI Legislatura 

Presidência do Sr.: Geraldo Melo. 

ÀS 18 HORAS E 31 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES:' 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Maga
lhães - Antônio Carlos Valladares - Bello 
Parga- Benedita da Silva- Beni Veras - Ber
nardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Wil
son - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge -
Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Álva
res - Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira -
Emandes Amorim - Esperidião Amin - Fer
nando Bezerra - Flaviano Melo - Francelino 
Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Ger
son Camata - Gilberto Miranda - Guilherme 
Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Luce
na - fris Rezende - Jefferson Peres - João 
França - João Rocha - Joel de Hollanda - Jo
nas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agri
pino - José Alves - José Bonifácio - José 
Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio 
Ferreira - José Roberto Arruda - José Sarney 
- Lauro Campos - Levy Dias - Lucfdio Portel
la - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina 
Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Na
bor Júnior - Ney Suassuna - -Odacir Soares -
Onofre Quinan - Osmar Dias - Ramez Tebet -
Regina Assumpção - Roberto Aequião - Ro
mero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha 
Lima - Sebastião Rocha - Sérgio Machado -
Teotonio Vilela Filho - Valmir Campelo - Vil
son Kle.inübing - Waldeck Ornelas. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 68 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercfcio, Senador Romeu 
Tu ma. 

É lido o seguinte: 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N" 165, DE 1996 ~ 
COMPLEMENTAR 

Regula fj .~i.~tema Fmun<.'l!tm 
.VaCJonal e dâ outra' prmml~nna.f. 

O CO~GRESSO SACIONAL decreta: 

CAPin:LO I 
DO SISTE::O,.IA FL'iA."iCEJRO NACIONAL 

S<ç>o I 
Da Composição do Sistema 

.A.rt. 1° O Sistema Fmanceiro Nacional. esttutmado na forma desta Lei 
Complementar. scr.i composto por: 

I - Conselho Fmancciro Nacional; 

II- Banco c~ oo Brasil~ 

In - Superin!endCneia de Fiscalização c Controle das Instituições 
Bancirias; 

lV-Comissão de Valores Mobiliã.rio$:. 

V- Superinteadência de Seguros Priwdos~ 

VI- Superintendênda de PrevidC!cia Complementar. 

VIl - demais instituíções pUblicas e privaóas.. autorizada$ a atuar nos 
So!gmtntos especificas. nos tc:nnos desta Lei. Complementar. 

S<ç>o 11 
Do Capual Estrangeíro 

.-\rt. r Compete ao Poder E.'Cecurivo autorizar, observados os interesses 
nacionais e os tratados e acordos intcmaciorws. especialmente quanto aos 
críre~os de reciprocidade e tratameDro nactonal: 

I - o funcionamento, no Pais. de instituições financeiras. de 
estabdecunenros de seguro. resseguro. previdCnc:ia e capitalização. e de 
insnruiçOes do mercado de caplt3is, constiruidas no exterior, 

!I - a parncipação de residentes ou domiciliados ou sediados no e:o:terior, 
como :>ócios controladores. no capital das insticwções financeiras. dos 
estabe!ecunentos de ~o. resseguro. pre .. 1dêncía e capatalizaçào c das 
msr1tuiçõcs do mercado de C3plt31S, CotiSUtuidas DQ Pais. 

ParógraJO úmc:o. O Presidente da RepUblica definí.ri os principios básicos 
pa.-a o mendimcnto do disposto n~ arngo, cabendo aos órgão$ de super.1são e 
fi$Cahzaç;lo do Sistema. Financeiro Nac1onal, em suas respecth-as áreas de 
competetlcta. a execução das ambwções pre-.istas neste artigo. 

CAPtn.:LOU 
DO CONSELHO FINA.~CEIRO N,-\CIONAL 

Seção 1 
Dos Objetivos., Composição e Ftmcionamento. 

Art. 3° O Conselho Financeiro Nacional ferá por objetivos principais 
defender a poupança popular e promover a !:Olvenda: e o bom funczO®lllento do 
Sistema Financeiro Nacional. cabendo-lhe regular e coordenar a aruação dos 
órgãos ofici31s de supervisão e fiscalização do Sisfema Finaru:CU"O Nac:10I1al. 

Parôgrafo únu.:t,, Para os efeítos desta Ld Complementar. os órpos ck 
super.'lSão e fiscalização do Sistema Fmanceiro Nacional serão o Banco Central 
do Bras1t. a Superintendencia de FiscaltZação e Conrrote das Instiru1çõe$ 
Bancárias, a Comissão de Valores Mobiliârios. á. Superintendência de Sep~ros 

Pn\·ados e a Superintendência de Previdência Complemeruar. competindo-lhes. 
cumprir e fazer cumpnr as direnizes do Conselho Financeiro Nacional. 

Art. .r' O Conselho Financeiro Nacional .seri composto pelo Presidente e 
~mais Oiretores. do Banco Cerural do Brasil e por mais OJto membros nomeados 
pelo Presidente da RepUblica. após aprrn.õlÇão do Senado Feder.tl. com mandatos 
de seis anos. permmda. a recondução, escolhidos entre b:asllei:ros que atendam 
aos segumtes l'l!quisitos: 

l- idoneidade moral e reputação ilib• 

ll - notôria capacidade em assuntos econômicos e financeiros: 

III - não estejam no «ercicio de qualquer outro argo ou função pUblica; 

IV - ,JbsS,awn participação acionãria. dircta ou indireta,. em mstaruição 
financelta 

~ I~ O Presidente do Banco Central do Btasil presidirà o Conselho 
Financetro Nacional~ 

§ 2~ Deverilo funCionar junto ao Conselho Fmanceiro Nacional, na fonna 
do regulamento aprovado pelo próprio Conselho, Comissões Consulri\"U 
temáticas, constiruidas por representames dos ái]:;Ios de supeMsão e fiscalização 
ào Sistema Financeiro Nacional e das msriruiçõcs ou entidades representan .... -as de 
instituições que compõem o Sistema Fmanceiro Naaonal, ou das entidades que 
tenham notória especiali:zação ou interesse no tema da respecm.-a Comissão 
temãrica. 7 

§ 3~ As decisões do Conselho Financeiro Nacional serão tornadas pUblicas 
mediante resoluções própnas. expedidas pclo seu Pres~àente. 

§ .;~ O Conselho Financeiro Nacio!W n::unir--sc-i, ordinariamente. uma vez 
por mês, ou. e.'ttraOrdinariament~ por convocação de seu Presídeate ou de três de 
seus outros membros. 

§ S'" Os Ministros de Estado da àrea econõmica poder;lo participar das 
reuniões do Conselho Financeiro Nacional sem dircoo a voto. 

Soção II 
Da Comperencia 

.~rt. 5'" Compete ao Conselho Financeiro Nacional: 

[ - nonnatizar as rnaretias peninentes ás âreas de ação do Banco C entrai 
do Brastl. Superintendência de Fiscahzação e Controle das InstltulÇõeS 
Bancãrias. ComiSSão de Valores Mobiliários, S~ de Seguros 
Pnvaàos c S~tendCncia de PrevidCncza Complememar. 

II - regular a organização e o funcionamento das instituições 3l.dOrind.as a 
funcionar nos ::;epnentos sob a supen~ do Banco Ctmra! do Bras1L 
Su~nrendência de FlSCalização c Controle das Ensrituições Baru:ãnas. 
Comissão de Valores Mobiliãrios. SupcrintendCacia de 'Seguros Prwados e 
Superintendência de Previdência Comp!ementar. ~m especial sobre: 

a) captação e aplicação de recursos:. 

b) operações que podecào realizar entre si, inclusive de instituições sob o 
mesmo controle ac10nãrio: 

c} capttal social e patrimôruo liquido mirumos para o funcionamento das 
insutuzções financeiras, mclusive a forma de sua reahzação; 

d) capital social. patrimõnio liqWdo. fundo de garantia e os cntêrios de 
formação de prOVIsõeS t«nicas e fundos especiais das soctcdades seguradoras e 
resseguradoras. ~nndades de previdêncla pnvada e sociedades de capitalização: 

oe) fusão, i~rporação. cisão e rransferdlcla de controle acionãrio: 

f) criterios para a abertura. no Pais e co exterior, de agé:ncias. escritórios 
de representação e ouzras dependenczas~ 

g) requisitos para o .:xercicio de cargos de administração e de funções em 
ór_gãos consuluvos. fi~ e ~mclhados; 

i) percentagem mâxima dos reozrsos que poderão ser aplicados junto a um 
mesmo cliente, a sociedades controladas. coligadas ou !:Ob o mesmo controle 
aciocãrio; 

j) indices e cultas condições sobre encaixes. imobilizações. ;:- zrticzpações 
:rociefãrias e demats rda~ patrimoníáis: 
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k) contabilidade. auditoria e atlliiria a serem absen.·adas. inclusive QU31\to a . 
periodicidade de !evanwcento de demonstrações fiizancelf3S e de tõmectmef!to 
de informações e documentos: 

lll- regular o credito e as opernçOes ctediticias em todas as suas fonnas e 
modalidades. mclusive emprCsrimos,. financtameruos e dematS operações em 
moeda es~geua:. 

IV - cletermicar o recolhimento. ao Banco Central do Brastl, de quannas 
não aplicadas ~ c:onfornudade com as instruções relanvas a politica creánicza. 
podendo dec1dlr sobre a remuneração das quantias recollu~ 

V - resuJar as tranSferdlc:ias de rCl::tJtSOS financeiros Inclusive por v1a 
eletrõruca. -pelas tnStmllções aurorizadas a funciooar no mercado financetro: 

VE - regular o funcioilam~ dos mercados de liqWdação futura. incluindo 
as an,.iciadc; das entidades que os ac!msnistrem OÚ que deles parnctpo=m; 

VII - replar as operações de câmbio em todas as suas modalidades. 
podecdo estabeiccer lurritcs. taxas. prazos c qu:usquer OuttaS condições: 

VUI - RgUlar as operações de seguro, resseguro, capita!izaçao e 
prC"oidencia pri.,-ada, em espectai sobre: 

a) cataeteristicas ~ dos conrraros e dos planos de seguro. pre,. idtncia 
pri\"ada e capitalização; 

bl aplicaçolo das reservas~~ 

c) resseguro c cosseguro; 

IX - estabelecer as diretrizes e condiçiks para a realização de operações 
de seguro e resseguro no e:aerior. 

X - ~ a atividade dos corretores de seguros. capllalização e 
previclenQa privada; 

XI - fixar critérios restritivos para nansferênc:ia de poupança de regl!ks 
com renda icfericr à media nacional par.;1 outraS de rruaor desc:nvolvimerno: 

XII - decidir recursos interpostos das penalidades aplicadas, pelos órgãos 
de supervisão e fiscalização do Sistema Ftn3llCCiro Nacional, às ins.utwções do 
Si:>tema Fanancelro Nacional. vedada a delegação desta comperência: 

XIII - estabelecer limites. condições e mecanismo de autorização para a 
composição dos ntulos pUbltcos federais que comporão a canen própria do 
Banco Central do Brasú. 

§ 1 o Os investúnentos l~res das provisões têcnicas das soci=dades 
seguradoras e resseguradoras. sociedades de capitalização e dos fundos especuus 
das .:nridades de pre-.1dencia priYõlda serão aplicados conforme dtretnzes fixadas 
pelo Conselho Fmancc:iro Nactonal. observados os seguimes requJsttos: 

[ - os invesúmeruos obedecerão a critérios de di .. ~ficação, a t'im de 
~'atantir a :rua :>e!Plf3I1Ça. rentabilidade e liquide~ 

li - ser.Io estabelecidos limites má.ximos de aplicações em títulos do 
mesmo grupo ~presanal ao qual pertencer o estabelec:uneruo titular de 
pro"'lSÕCS tecrucas. e dos fundos especiais; 

III- os limites. por narureza de invesumento. serão fi'Qdos pelo mi:<imo; 

IV - as reservas matenWicas só poderio ter aplicações que assegurem a 
rentabilidade preo.1sta r.os respecnvos planos aruanais. 

~ 2" As sociedades ~fiUClldoras. sociedades de capitalização e entidade$ 
de pre\idênc:la pO..-ada poderão aplic."llr recursos. liberados de seu patrimõnio. na 
realu.ação de investimentos em empresas de outras ramos de: att\1dade, 
obser-.-ados os limite:s e restnções -=srabelec!dos pelo Conselho Financetro 
:-.fac tonal. 

CAPiTt:LO Ill 
DO BA.'o;CO CE:-ITRAL DO BRASIL 

Seç:lo I 
Da Narureza.: dos Obiettvos 

Art. 6° O Banco Central do Brasil é instituição finatLceua ~ingular. com 
persona.hdacle juridica e patrunôruo próprios, Jotada de autonomta adnurustranva. 
econõmica. financeua e té<:ruca. na forma desta Lei Complementar, com ::>ede e 
foro no Distrito Federal e;unsdição em todo o te!lttOrio nacional 

ParágrafO ;imt·o, São assegurados ao Banco Central. do Brasil os 
pri,.llêgios e prerroptivas da Fazenda Nac!ona!. 

Art. 7" _O Bwco Central do Brasil tem por objeti\"0 princtpat a defesa e o 
tOrtalecamento da m~da nactonal. 

.-'.rt. SOO Banco Cet~tral do Brasil tem. ameia. por objenvos: 

[ - a compacibilidade do 1.-alor interno e externo da moeda com o cqu11ibno 
do balanço de papmeruos e com a politica moneuna naoonat 

H- a estabiiidade,liqwdez e solvencta do mercado financeiro; 

III- a adequada oferta de c:rédlto e o estimtzlo a formação de poupança.: 

IV - o aperfeiçoamento das instituições e dos instrwnentos fina:u:eiros: 

V -o adequado supnmento de cêdutas e moedas ao meio circulante. 

Seção II 
Da Competência 

Art. 9" Na qualidade de instituição encarrepda. de e:tecutar a politica 
monetana do Pais. compete. pnvanvamente, ao Baac:o Cemral do Brastl dec1dlr 
sobre: 

I - a execução da politica monet~ 

II - a incidencia de recolhimento compulsório sobre os depósitos à "i.sta e 
de cuno prazo das JOStttuições financeiras; 

lil - as condições para a concessão de seus empréstimos de !iqwdez às 
insnnnções financCII3S; 

IV- a cmissJo de papel-moeda-e moeda metillca. 

Parágr.qfo úntco. Consideram-se depOsites ã vista ou de curto prazo. para 
os efeitos do inc:!so il deste arngo. qualquer captação de recursos de tD.Stlttnção 
fmancetra que.tenha caracterisricas de livre movuncruação ou prazo de resgate 
infenor a cento e oitenta dias. 

Art. tO. C()tnpete. ainda. pri'lrativamente. ao Banco Central do Brasil: 

l - emitir o papeLMmoeda e moeda met:ilica. respocsabilizando-se pelo:> 
respectivos serviços do moo ctrCUiante: 

II - comprar e vender tirulos pUblicas federais como instrumento da 
polit1ca monetana.: 

III - receber recolhimentos compulsórios das inscruições financeJtaS. os 
4uais so perckrã() a ~mpenhorabtlidacle e a ma.henab!ltdade, quando uiilizados 
para fiJ1S. de garanna em opernçócs de emprésnmo de liquidez de que trata o 
Lr:LCISO V deste arttg:o; 

rv - receber o~ depoS!tOS das disporubilidades de caJX2 do Tesouro 
Nacional. que n_ão r~ceberào qualquer 10rma de remuneração; 

V - rCaliz:ar empr6mmos de liqwdez com as insuruições IÜlance~ 

VI - expedir insrruçõc~ parn os SCI'VIços de compensação de cheq~,~es e 
outros papeis. fiscalizâ-los e ex.:cutaMios. podendo OtJtorgar sua execução~ 

Vll - comprar e vender ouro e moeda estrangeira pua a e:<ecução da 
polltica ca.mbtal~ 

vm - mamer registradas no seu arivo as ;cservas c:unbiats do P::tLS, 
responsab1lizando-:>e pela guarda e :tdmuustraç:.'io de ti!L'> ne$er"o"'3S .ltÍCI::tts de 
ouro. de moeda esttangerra, ~ Direitos Especi.n:; de Saq_,.c : ·i<! u:.:tros .lmo;; 
tinam:e1ros mtemaetonús, podendo reahzar nessa qual:Uac'.,:- .Jn;nsquer -
operações no mercado ti::.m.;:etro u:t~:mac1onai. 
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[X - contratar, na qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacional 
junto a bancos. e instiruições oficta:.s oo extenor. sempre que hou••e:r dcseqwlibri~ 
no balanço de pagamentos ou razOes para prever a Uninencta de tal siruação, 
.m"~prestunos c:xremos de natureza compensa:ória. mediante autorização do 
S<=nado Federal:. ' 

X - executar, sempre que o deseqwlibrio no balanço de papmcntos o 
Ju:>rificar, a centrahzação das operações de càmbio. por prazo determinado. 
mformando-~ de imediato ao Congresso Nacional; 

Xi -: fazer cumprir as instruções expedidas pelo Conselho Financeiro 
~acional com base no disposto no an. 5: desta Ld Cornplc:memar.. 

XII. - conceder autorização para o funcionamento de instituições 
financeiras c autorizar a rransferCnc:la de c:omrolc ac1oruirio de institutçóo:$ 
tinanceiras c d.ematS enrid3des que dependam de .sua auto~io para funcioaar. 

xm - decrera:r íntc:n:ençào c liquidação das instíruiçõcs fizu:nceiras, na 
forma da lc!Pstação pernnenre; 

XIV - autorizar institulç&s finaocc:II3S a operar em câmbio c a eferuar 
~çóes financeiras de ãmbito internacionaL: 

XV - autorizar instituições não financeiras a realizar a neg.ociaçào de 
moedas estrangeiras nas conchçàes esrabel<!<:nias na autonzação. 

§ 1" É vedado ao Banco C~ do Brasil conceder qualquer fonna de 
<l'-'31 ou prestação de garantia. 

;t 2" A insuficiCncia de recolhimc:nros compulscirios ou a ~rual 
caracrerização de !iaqUe a descoberto em conta de reservas bancarias. por pane 
de msnnúçrks financeiras, configura financizmento não aul:orizado, ficando o 
Banco Central do Brasa! autoriza.do a cobrar. de tmediato., custos financeiros 
correspondentes, no minimo, aos da linha de emprestima-s __ de liquidez. 
mdependeruemente da. aplicação das penalidad.:s e multas automãricas previstas 
nesta Lei Complementar. 

S 3= O Banco Ct:ntral do Brasil podera suspender a livre movimentação de: 
<:ontas de reservas bancanas das mstituiçr;ks financeiras. quando se caractenzar 
msuric!Cncia habitual nos dcposnos compulsónos, ou quando bouver saqu.: a 
descobeno as conw de reser.as bancãrias. 

~~,Nos casos de suspensão de li .. TC mo .. imentação de contaS de Teset\<IS 
bancarias previstos no § ) 0 deste artigo. o Banco Ccnttal do Brasil poderá 
tarnbem suspender a participação da lllSt'lruiçio finac<:eira na Comp.:nsaç!o de 
Cheques e Outros Documeruos e em todos os sistemas ektron.ic:os de liquidação 
~ 

§ s~ No excrc:lcio d3s atribuiÇões pre-.isw neste artigo, o Banco Co!Dtral 
do Brasil estudar.i os pedidos e documentos que lhe seJam apresentados. podendo 
determinar a mdusão dos dispoS!n'>"Os que reputar conveniente:> ao interesse 
publico 

.~n. ll. Com~te. ainda, ao Banco C<'ntral do Brasil:_ 

I - receber depósitos voluntarios de instituições financeiras: 

U -emitir títulos o.e responsabilidade própria. de acordo com as condições 
estabelecu:ias. pelo Conselho Financeiro Nactenat 

m - eferuar o repstTO, o controle e a fiscalização dos capitais 
mtemalizados no Pais e dos transferidos para o exterior: 

IV - prestar sen.iços de custódia de titules públicos e privados. m!X'das 
estmr~~iras. ouro e outros auvos financerros nacionaiS ou mtemae!ooais; 

V - subscrever e mtegralizar. após autorização do Senado Fedcrn:l as 
quotas de participação .m~. organismos financetros intemacionals e autorizar o 
reajuste dàs haveres em moeda caclonal. decorrentes da manUienção da paridade 
destas pamcipações: 

VI - atuat como órgão de rc:lacionarncnto institucional do Governo 
Brasileiro peranrc instituições financeiras estrangew!S c orgamsmos financetros 
internacionais: 

VII - manter registres de pessoas fisicas ou juridica.s controlador.~S de 
1nstitutções financt:lras e de seus admmistradorcs. 

Seção III 
Das Relações com o T escuro Nacional 

.4.11. 1%. E vedado ao Banco Central do Br.!sit conceder. direta ou 
incfuewncnrc:. cmprêstimos ou financiamentos ao Tesouro Nacional e a qualquer 
Orgão ou cnridade que não seja instinrição finaDccir.l. 

§ I" A Compr.\ dircta, pelo Banco Cmtral do 811lSil, nas ofertas públicas 
Oeslões) de titules públicos federais de ~ do Tesouro Nacional somente 
ser.i permitida para resgate dos que se estiverem vencendo cm sua cartctra 
própria e se limiwi ao moruantc do principal e encargos. 

§ 23 A compra c venda de tirulos pUblicas fcd.erais. pelo Banco Central do 
Brasil. com fins de politica monetãria ser.i efetuada por ir:.tcrmêdio de operações 
.:om msntuições financeiras autorizadas a oper.v no mercado desses titulos. 

. Art. 13. Os resultados anuais obtidos pelo Banco Central do Bras1l. 
consideradas as receitas e despesas de todas as suu operações. :;erào apurados. 
pelo t'C!Pme de competCncia e tranSferidos. cm caso supera .. itãno, ao Tesouro 
Nacional. atê o dia 31 de janeiro do ano subseqilcnre, apôs constituídas as 
resero.<IS neccssãrias à capitalização do órgão e formadas as rcscn.-as nccessàrias 
ã manutenção do capital e panimônio liqwdo minimos do Banco. 

§ l ~ Os recursos a que se refere este artigo serão deStinados à amomzação 
da divida pUbl~ do Tesouro Nacional. · 

§ .=!"' Para efeitos deste artigo, o capital e pat:rimônio líquido minimos do 
Banco C.::ntral do Bras1l deverão ser os mesmos. e:cigidos pelo Conselho 
Financeiro Nacional para as instituições finacceiras bancárias. 

ScçioiV 
Da Administração 

Art. 14. A administraÇão superior do Banco Central :;eci exercida por uma 
Diretona E:or.:ecutiva fonnada por um Presidcot: c se1s Drrctores. 

Parci~rofo ~m"o. O Presidente do Banco Central do 811lSt1 tem ~ 
prerropn .. -as de Ministro de Estado. vmculando-se. diretamc:nte. ao Presidente da 
Republica. 

Art. 15. Compete â Oirctoria E:or.:cc:utiva do Banco Central do Brasil 

I -decidir sobre as materilts de competC:ncia do Banco Central do Brasil 

II- aprovar o Regjmcnto lntemo do Banco Central do Brasil que. além de 
outras matêrias pertinentes. disponi sobre a estturUJ'lL organizacional da 
[IISiltuição. o seu próprio Regimento lotemo e suas aaibulções. as do Prcstdmte 
e dos demais Dirctores e a fonna de substiruição destes. cm suas ausCncias e 
impedimentos; 

m- aprovar o orçamento e as demonstrações financeiras~ 

IV -aprovar a:> ~ gerai$ de (:011tablltdade ~ aurliroria interna. 

Art. 16. Compete, privatí1i3mentc. ao Presidente da RepUblica nomear o 
Presxdcnte .: os Dírerores do Banco C entrai do Bl1lS1I. que terão mandatos de :>eis 
ano$ 

§ 1 ~ As nomeações a que se refere este artigo serão procedidas da 
aprovação dos indicados. pelo Senado Ftderal.. por voto secreto c após argwçào 
pública. 

~ 2c Com base etnproposÍçã.o fundamentada do Prestden!e da República. o 
Senado Federal decidirã sobre o eventual afastamento de dingemes do Banco 
Central do Brasil antes do final de scLJS mandatos. 

§ J~ Ocorrida vacância dos cargos de presidente ou diretor. o Presidente da 
RepUblica submcterâ o nome do substituto à apreciaç~ do Senado Federal. CuJO 
mandato teli duração complementar" ao mandato do dirigente substituido. 

An. 17. O Presiden!c e os Dimoces do Banc:o Cennl do 81'3Sll serão 
d.:signados dentre cidaêiãos brasllciros que prc:encbam os segumtcs requisttos: 

I- idoneidade moral c reputação ilibada: 
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U - m&S de clllCO anos de experiCocia em arividades profissionais que 
.:;ajam conhecunenros nas :lreas de administraÇão, comab1bdade, direito. 
economia c finanças: 

III - não tenham exerc:ido. nos dois anos ameriores a indicação, função de 
direçáo ou controle ac1onano de qualquer entidade financetra pnvada. 

.. ~n. 18. O exerc:icío do cargo de PrcsiCentc ou Dircl:ot do Banco Central 
do Brastl ser.i lncompauvel com; 

I - o exercicio de qualquer outro catiO, emprego ou função, publico ou 
pn'l.'3do, remunerado ou cão, e....:ceto o de professor', 

II- a participaçio acionària. direta ou lndireta. em instituição financeira, 

Art. 19. Pot mn periodo de dois anos após o afastamcllto do c~o de 
Presideme c- Dtretor do Banco Central do Brasll., fica o ex-ntular impedido de 
e:~:ercer qualquer aJ:ividadc profissional. com OU: sem \'inculo empregatic10. para 
enndades integrantes do Sistema Fmanceiro Nacional. 

Parágrafo Umco. Durante o impedimemo de que tr.tta este amgo. rica 
~do a esses ex-dirigerues. em arircr pessoal e irunnsfen\'el, o 
r.:..:d3imento de cem por cento dos pro .. -entos do cargo .:xcrcido ou. no caso em 
que e:<erça cargo ou fi.mção pública. a diferença a menor .:ntre os pro,.-entos do 
Banco C entra! do Bras~.! e os da nova função pública. 

Seç;lo V 
Do Pessoal e do Órgãci. Juridico 

An. 2.0. O quadro de pes.so.ai do Banco C~tral do Brasil. oraní:z3do em 
C31TCiras e com esta'ruto próprio. seri constr.tuido exclusivamente de srn.1dores 
aprovados. em concurso pUblico de provas ou de prov.1S e titulos. ~cifico pata 
fins de ingresso na instituição. sendo nula de pleno direito a admissão ~ 
obser."ànc~a dessa eXJgCne1a. · 

§ l ~ Os de,.eres. obrigações. impedimentos, direitos e o,:antaiCf15 dos 
integrantes do quadro de pessoal do Banco Cectr»do Brasil :ião estabelecidos no 
estaruro próprio de seus sw.idores. aprovado pela. Diretoría E."tecuuva, ficaado
lhes assegurados os dtreitos. ,11ntag:ens c garactias existentes na data da 
publtcaçào desta Lo:i Complementar. previstos na legislação por ela re\'Ogada. 

§ 2~ Os servidores do quadro de pessoa! do Banco Cemral do Brasil. 
regidos pc:la leg~.slaç!o do trabalho. têm assegurados os direJtos da categona 
proiiss1onal dos bancanos. 

§ 3: O e:ocercicio de quaisquer cargos ou funções comissionadas. constantes 
da estnJIUra organtzacional do Banco Central do Brasil. e privati.,.o dos semdores 
do seu quadro de pessoal. admJtidos na fonna dcsle artigo. 

§ ~: O Banco Central do Brasil manteri serviço jurldlco próprio. ao qual 
caberi o exercic1o do proc:unu6rio judic.al e extraJudiclal da instinu.çào. como 
pane inte,grante da Advocacia-Getal da União. 

Seç!o VI 
Das Receitas. Contabilidade e Controles 

Art. 21. Constituem receitaS do Banco C.mrral do Brasil a renda ou 
resultado· 

I - de operações financeiras internas e externas e de outras aplicações; 

[I - das oper.tÇões com tirulos, oo Pais e 110 exterior-. 

m - das operações de càmbio. de negociação com Direitos 8pedais de 
Saque ou outtos instrumentos em unidades internacionais de coma:. 

IV- da compra e venda de ouro e outros met:ais preciosos; 

V- de operações realizadas com org.a.ci.sm.os financeiros internacionais; 

VI - de admmistração do meio circulante; 

VII - decorrente de aplicações de sanções pecuniânas. por força das 
nonnas. ., 1gentes ou de contratos; 

VIII - pro~n1ente de ocupação. unli~!o. alienaç~o ou loc:ação de bl!nS 
de sua propnedade; 

!X -de prestação de seniços; 

X- de outras fontes. C\'etltuais. ou não. 

Art. l'l.. O Banco Central do Brasil insntuir3 ststema c:ontabil compatl\'el 
com ~ua narurez.a. ~!fica.. publicarà balanço anua! elaborado com data de 31 
\k ,jezembro de cada ano e obser.'ari. normas pr6pnas para fins de re,g:1stro . 
3companhamento e controle. dos fatos ligado:o a sua zestio. ~ como para 
formalização. execução e repstro de seus ates e contratOS de qualquer natureza. 
respeitadas as suas peculiandades. 

§ I~ O Banco Central do Brasil publicara ainda. mensalmente, 
demonstratl:os de execução financt!lfa apurados se~do cnt6nos que yemmam 
sua consohdação com demonsaativos de mesma natureZa pubüc:ados ~lo 
Tesouro Nac1onal. 

§ 2" O Banco Central do Brasil manrcr.i auditoria interna.. subordinada 
diretamente à Diretoria, que ~tabelecera ~istcmas de controle capazes de 
permitir o acompanhamento de todas as atl\id.ades da inst1ru!ç!o. ressaltando os 
aspectos coruàbeis. financeiJ'os. operacionais e patrimoruais. 

~ 3~ A auditoria interna elaborarâ relarórios periõdkos para conhecimenro 
e a .. -atiação da lnsti!Wção. que serão encaminhados aos Poderes E~unvo e 
LegtSiari,-o e tam.bêm ao Tnbunal de ContaS da União. 

S ~=O Congresso Nacional exercerá. para efe1to de controle externo. com 
o au.'tilio do Tribunal de Contas da União. a fiscalização conrabd. tinance1ra.. 
orçarnentána. operacional e patrimonial do Banco Central do Bcasli. quanto aos 
aspectos de legalidade. legirunidade e economicidade. 

-~ 23. O Banco Central do Brasil emiari ao Presidente da RepUblica. 
aos Presidentes das duas Casas do Congresso Nacíoaal.. ao PreslaeDte do 
Tnbunal. de ContaS da Uru:lo e ao Mín.istro da Fazenda. e d!.vulgaci: 

I - ate o último dla do mês subseqüenre ao fim de cada trimestre cml. 
relatórío sobre a <!.XCCUção das politicas monetana.. cambial e crediric1a do Pats; 

U- ate o último dia do primem nimestre após cada ano fiscal. relat6no de 
todas as 3UaS ati,tdades durante o e.-:eretClo fimmcctiy .::l!~ril)!'. 

CAPiTL'LO IV 
DA S[PERI~TE.'õDt~CL-\ DE flSCALIZACÃO E CO~IROLE D.~ 

1:\'STITl'IÇÕES B.L'iC..\RL-\.5 

."-rt. :U. E criada a Superimendê:ncia de Fiscalização e Controle da:; 

Instituições Bancirias. Orgão de supen'isào. fiscalrza.çjo e controle da."> 
msntuiçOes integrantes do Sistema Fmanceiro Nacional e dema1s entidade:> 
autorizadas a func1onar pelo Banco Central. do Brasü. 

."-rt. 15. A Suporintendencia de Fiscalização e Comrole das tnsorutçõe; 
Bancánas é autarquia federal vtnc:ulada ao Minisrerio da. Fazenda. tendo sede ·.· 
foro na Capítal F~eral. com personalidadé:' JW'idica e patnmõn:io propri~, 
consutuido dos bens. direttos c wl~ que lhe sedo tranSferidos nas tõnca desu 
Lei Complementar. 

Purágrafa Wrtco. São assegurados a Superintendencia de Fiscali:r.ação ~ 
Controle das Insnnuç&s Bancirías 05 pn .... ,JegJ.os e prerrogath"aS da Fazend• 
NaCJonaJ. 

An. 26. São objerivos da Superintendência de F"lSCaiização e Controle d< 
Instituições Bancarias:: 

[ - cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são ambuidas pe a 
le~slaçào em VIgor: 

[[ -zelar pela obsen:ãncia das diretrizes emanadas do Conselho Financeúo 
~ac:ional no âmbno das insriruiçõe:s bancar'..as: 

m - asse!Plfa!' o fiel cumprimento das normas divulgadas pelo Banc:o 
C enttal do Brasit 

VI - exercer a fiscalização das ins:ir>..!i;~cs Mnd:n~ e aplicar as 
pe'ruÍ:lldades prc .. 1Stas; 
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PtJrÔf!ra/() ümm_ São inde!egáveis as funções atribuidas pela presente lei 
Complementar :i Superintendencia de Fiscalização e Controle das lnsnrutções 
Bancanas.. 

..\rt. 27. Constituem receitas da SupcrintendCncta de Fiscalização e 
Controle àS IDsttnuções Bancãnas as rendas e os resultados: 

1 - decorrentes de aplicações de sanções pecuniãrias por força de normas 
\ tg.entes cu de coctratos; 

II - provenienteS de ocupação, utilização ou tocàção de be:'.! tie sua 
propriedade:: 

lU - prpvenientes da taxa an~ de fiscalização; 

IV -provenientes de dotações orçamenr:irias: 

V- outras ~iw. que venham a ser criadas. 

§ I~ A partir do primeiro dia do exercido imediatamente posterior ã 
apro•;ação desta Lei Complementar. a taxa anual de fiscalização serei de\ida 
:>emcsttalmente, de\'endo ser paga ate 30 de abnl e 31 de ourubro de cada ano, e 
passará a ser recolhida dimamente i Superintendetlcia de FiSCalização e Controle 
das Insutuições Bancârias. pela forma que esta estabelecer, a ela ficando SuJeitaS 
todas as institwçóes bancarias: públicas e pn'lradas. 

§ 2° A taxa de fiscalização será de um dCcimo por cento. a ser cobrada 
sobre o montante !liobal do passivo das instituições finacceuas publicas e 
pn.,'3das, .. ·enficado no ultimo balancete anterior ao mes ~que e de., ida. 

Art. 28. Compete ã Diretoria da SuperinteridCru:ia de Fiscalizaçio c 
Conrrole das Institutçõc:s Baocânas: 

I - decidir sobre as materias de compet~ccia da SuperictendCncía de 
Físcahz.ação e Controle das [nsrttulçiSes Bancàri~ 

II - aprovar o Regimento Interno da ínsttt'!lição que, alêm de ourras 
materias pertinentes. dispor.i sobre sua esuurura orsaruzacional. o fum::iorwnento 
da Dlretoria c suas atribuições. as do Superintendente e demais Diretores e a 
fonna de rubsrituição destes., em suas ausências c impedimentos remporàrios: 

I1J- aprovar o orçamento c as demonstrações financeiras: 

IV- apro'l;ar as nonnas gerais de contabilidade e auditoria interna. 

Art. %9. Compete. privari ... '3mente. ao Presidente da República nonl<!ar o 
Supenntendente e os Diretores da Superintend~ncia de Fiscahzaçào e Conrrole 
da; Instituições Bancârias. que ter.lo mandatos de cinco anos. 

§ l ~ As nomeações a que se refere este artiso serão precedidas da 
apro"<~ção dos indicados. pelo Senado Federal, por voto secreto e após arguição 
publica. 

* 2' Com base em proposição fundamentada do Presidente da República. o 
Senado Federal dectdtr.i sobre o e\·enrual afastamento de dm~entes da 
SupcrimCndtncm de Fiscalização e Conrrole das lnsntu!çóe$ aancanas antes do 
tina! de seus mandatos. 

* J~ Ocorrida vacância dos. cargos de presidente ou diretor. o Presidente da 
RepUblica submetcr.i. o nome do subsntuto a apreciação do Senado Federal. CUJO 

mandato terã duração complementar ao mandato do duiSi=nte subsmuido. 

Art. 30. O Superintendenre e os Diretor~ --da Superintcndtncia de: 
Fiscalização c Controle das Instituições Bancãnas ser:lo destsnados dentre 
cidadãos brasileiros que preencham os :;czwntcs rcqwsitos: 

I - idoneidade moral e reputação ilibada~ 

II - mais de cinco anos de cxpcriencia em atividades protisstonats que 
exijam conhecimentos nas ãreas de adminlstraÇão, contabihdadc, diretto. 
economia c tinanças; 

III - não tenham exercido. nos dois anos antenores ii indicação. função de 
dtrcção ou conrrole ac10nãrio de qualquer enud.ade tinanccira pn\-õlda. 

Art. 31. O exercício do cargo de Superintendente ou Diretor da 
Superintc!ldtrtcia de Fiscalização e Controle das [nstituiçõcs Bancãrias scra 
incompativc! com: 

[ - o exercicio de: qualquer outro cargo. emprego ou função. ptibhco ou 
pri\-"ado, remunerado ou não, cxccto o de professor: · 

H -a participação acionaria. direta ou indireta em instituição financeira. 

Art. 32. Por um perlodo de dois anos após o afastamento do cargo de 
Superintendente ou Dirctor da Superintendência de Fiscalização e Conrrolc das 
lnstitutções Bancarias. fica o ex-rirular Impedido de exercer qualquer anvidade 
profiSSlona!. com ou sem villculo cmprcgancio. para cnndades uucgrantes do 
Sistema Financeiro Nacional. 

Partigrafo úmcn. Durante o impedimento de que trata este artigo. fica 
~segurado a esses ex-dirigentes o recebimento,. cm carãter pessoal e 
intransferivel. o reccl:nmento de cem por cento dos proventos do cargo exercido 
ou. no caso cm que exerça cargo ou função pUblica, a diferença a menor entre os 
provemos da Supenrucndêttcia de Fiscalização e Controle das Insntutções 
Ba.ncinas e os da no\-a função pUblica 

Art. 33. As atnbui.çõcs ou funções exercldas na data de publicação desta 
Ld pelo Banco Central do Brasil. rclari\--as ã supervisão. fisc:alizaç:io e COI!trolc 
das insttnuçõc.s do Sistema Financeiro Nacional serão transfendàs a 
Supenntendi:ncia de Fiscalização e Controle das Insriruiçõcs Bancàri:as em atC 
cento c oitenta dias da data. da publicação desta Lei. 

Art. 34. A Superintendência de Fiscalização e Controle das lnsntuições 
Ba.nc:irias manter.i. cadastro atualizado de todas as i.nsriruições do Ststema 
Financcíro Nacional. compreendendo a rede de ag~ncias no Pais e no cxtcnor e 
nestas os respectivos dirigentes, administradores c bens patrimoruais de 
conrroladas. 

Parcigrafo lÍRICO. O cadastrO elaborado pela Superintendencta de 
Fiscalização e Controle das Instttuiçõcs Bancãnas inclui.r.! relação completa de 
administradores de ittSttruições financeiras que tenham s1do declarados 
impedidos. 

CAPÍTL'LOV 
DAS l:"'iSTITt:IÇÕES FINA:"lCElR-\S 

Scção I 
Da Natureza 

Art. 3S. E privativa de instituição financeira a exploração das se~ntes 
attvidades: 

[ - mtermcdiação nos mercados tinanceiros e de capitais mediante 
captação de recursos para aplicação em operações de credito. mulos de credtto. 
ou da dh1da pUblica. \-·a\ores mobth:lnos. moeda esmmgc1ra e outros anvos 
tinan<:ciros: 

[l - tntennediação nos mercados de valores mobi!iãrios medlantc compra e 
venda de títulos: 

lTI- custõdla c adtrunistração de alivos tinanceiros: 

lV- emprCstimo de dinheiro a juros: 

V - desconto de crC:ditos ou titules de crC:ditos ainda que mcdtantc 
aplicação somente de recursos próprios. 

§ 1 ~ São designadas instituições financeiras bancarias, para os tins desta 
Le1 Complcmeotar. as instituições financeiras que recebem deposites â vista 
mo\imentã\-'CtS por cheque. cartões ou por meios derrõnicos. 

§ !" É privativa das instituições fi~ccíras bancarias a manutenção de 
conta -Rescn-as Bancàrias" no Banco Central dO Srnsli. 

§ 3° Não se incluem entre as operações ou att\-ldadcs pri\-ativas de 
instituição financetra: 

l -a compra e \·enda àc bens e o fomcc~nto de scr.iços com pagamento 
a prazo ou em prestaçó.cs: 
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II - a cessão de créditos realizada por quero. não tenha a qualidade de 
tnsutuiçào financeira:. 

m-as operações de crêdito e a prestaçfo de garantias entre o produtor e o 
fornecedor dos seus insumos: emre o comerciante e o fornecedor das men::adonas 
do seu comercio: erure a empresa. seus empregados e eatidadcs que tenham por 
tim bcneficiã-los.. ou entre estaS e seus associados; entre SOCiedades 
controladoras e controladas. coligadas ou sob controle comum. não qua!Jficadas 
como LllSCtwçõc:s financeiras; e, desde que $em habitualidade., entre quaisquer 
outras pessoas. 

~ -~.~ Obser.-adas as disposições da legislação especifica. tambem se 
subordinam 3:s normas desta Lei Complementar. no que lhes for aplicivel: 

r- as bolsas de .,."3Jores e suas associadas: 

H - as bolsas de mercadorias e entidades que agenciem ou intennediam' 
contratos nos mercados de liquidação futura; 

UI - as instituições administrad<>ras de fundos ou seguros do sistema àe 
garantia de depósitos e aplicações~ 

IV - os clubes e fundo~ de investimento: 

Y - as sociedade$ «k arrendamento ma-cantil; 

VI - as pessoas fisicas ou jurídicas que ~erçam. por conta própria ou de 
rm:eiros., operações ou serviços da mesma oarureza dos e:ocecutados pelas 
mstiruições financeiras. 

Soç<o n 
Da Autorização para Funcionamento 

.-\rt. 36. Observado o dlsposto em lei, as instituições financeiras somente 
poderão funcionar no Pais mediante expn::ssa aurori"zação do Bar~co Central do 
Brasil. que mencionari seu tipct e carteiras em que poderão operar. ressal"-ado o 
dispoSto no art. 2~. 

Paniwa(o úmca. A autorização de que trata este anigo poderá ser 
cancelada pelo Banco Central do Brasil a qualquer t.m~po: 

[ - caso o palrimõlrio liquido da instiruiçio e~~contre-se abai.'to do limite 
minimo. ou madequado às normas cm vigor. 

[[ - em caso de infraçiks reiteradas ãs normas lepis e regulamentares 
:1plicã\:eis. 

Art. 37. A autorização para funcionamento de instituição firlanceira terá 
carater precino e prazo mdetemunadct, seri rnegoccivel e intranSferi"·el e 
.:oncedida sem õnus, desde que- ateru:.údos os requisitos de cap1tal e idoneidade 
estabelecidos pelo Cooselho Financeiro Nacional . 

§ !0 Satisfeitos os requisitos e:Ogidos. Inclusive para organização de 
carteiras c:spec~ahzadas. as ire.1Jtwçõc:s financeiras terão acesso a todos os 
msrrumentos do me~ado financeirct e poderão realizar todas as operações 
ptópnas do seu ripo ou das carreiras especializadas que: ~pc:rarem, vedada a 
participação em ati.,idades e a pratica de operações não preVIstas. na autonzaçào 
para funcionamento. 

§ 2" As instituições financeiras. alêm das operações. pr6pnas do seu ripo ou 
das carteiras especializadas que: operarem. podc:r.lo tambC:m realizar operações 
acessórias. executar ati .. 1dades atLxi!iares ou complementares de: seu objeto SOCial 
e celebrar c.onvenios de prestação de serviços.. inclusive com outras inStituiçõc:s 
mtegr:mtes do SiStema Financeiro NacionaL nos termos das instruções baixadas 
pelo Conselho Financeiro Nacional. 

§ 3° São revalidadas. subordinando--se ao preceito desta Lei 
Complementar. as autorizações concedidas às lnstituiçQc:s financeiras. em ,,gor 
n:l. data de publicação desta Lei Complementar. 

§ ~G O Banco Central do Brasil poderá aplicar às instituições fin:IJlceiras 
estrangeiras. autorizadas a funcionar no Pais,. vedações e restrições equivalentes 
:ls que \igoram nas praças de suas matrizes. em relação a instituições financeiras 
brasileiras ah estabclecuias e que nelas desejem~ instalar-se. 

~ 5° O Banco_ Centra! do Brasil não podc:ri conceder no\"aS autorizações 
para o funcionamento de instituições financeiras pUblicas nos casos de decretação 
de intenrenção. liquidi!lção judictal ou fa!Cncia de instituições financeiras publicas, 
:J.te que tenha sido ~cerrado o repne especial e SCJam ressarcidoS todos os 
credores das mencionadas instituições. 

§ 6' A autorização para funcionamento de instituição financeira pública 
somente ser.i concedida caso haJa prévia e especifica dotação orçamentaria para 
~ma constituiçio. 

~ 1" O Conselho Financeiro Nacional reg:ulamentará o disposto neste artigo 
e estabelecerá as condições gernls para outorga de autorização para 
funCionamento. respeitada a competCncia do Ministerio da Justiça no tocame as 
regras de: seg:uracça das dependências das instituições financeuas. 

Seção III 
Das Características. Requisltos e Vedações 

Art. 38. As instituições finaDceiras. e:«:cto as cooperativas de: crédito. 
terão a forma de sociedade :mônima,. observadas as diSposições desta Lei 
Complementar. 

§ I"' O q~.pital inicial de instituiorão financeira será sempre realizadO em 
moeda corrente. · · 

§ 2~ Na subsCrição do capital inicial e no aumento de capital. ser.l exigido. 
no ato. a realização de pelo meoos ci.nqüenta por cento do montante subscrno. 

;f 3~ O saldo do capital subscrito dc:ved. ser integralizado no prazo de: ate 
nO'. 'COta. dias da data de aprovação do respectivo processo. 

Art. 39. Somente poderão excrcc:r cargos de diretorcs e membros de 
conselhos de administração, Orgãos consulnvos, fiscais e assemelhados de: 
mstiMções financeiras, as pessoas fisicas que: 

I - tenham idoneidade moral e repuração iliba~ 

U - nio estejam impedidas por tc:i especial. nem tenham sido condenadas 
por crime falimenw. de prevaricação, de corrupção anva ou passi"a. de 
concussão, de pc:culato. contra a economia popular. a fe pública. a propnedade 
ou o Sistema Financeiro Naciocal.. ou coodenadas a peoa cnmlnal que ,-cde, 
llmda que temporariamente, o açesso a cargos ptiblicos; 

m - não tenham sido declaradas falidas ou insol\·entes. nem tenham 
pertencido à administração de insnn.uçoes financeiras falidas, intervindas ou 
!iqwdadas. e responsabilizadas por prejuizos causados â i:nst:ltuição ou a clientes 
ou por atos que C.Onstitulram grave violação ás normas legais. retulamentares e 
estatucinas disciplinadoras de: ati\.1dade de lnsriruição tinanceira. 

Art. 40. É vedado a instituição financeira rc:alizar operação de crédito ou 
de prestação de: garantia com pessoa a ela ligada, em condições de 
fa,.orecimento, como tal compreendidas: 

I -a concessão de credito que. por sua natureza. finalidade. caracteriSticas 
ou nsco. a mstiruição não fana com outros clientes: 

II - a cobrança de juros. cOmissões e outros cncar;os. ou aceitação de 
~arantias tnCIIOres do que a instituição e:àgiria de outros clientes; 

UI - a alienação ou aquisição de bens ou sero.iços em condições mais 
\·antajosas para a pessoa lígada do que as admmdas pela msntuíção em negoc1os 
com outroS clientes. 

§ I' Consideram-se pes$035 ligadas à instituição financeira, p:ua os fins 
desta Lei Complementar, dentre outras: 

I - a sociedade que: a controla. seus controladores e admirustradores; 

H - os diretores e membros de conselhos de admínisrraç.ão. órgãos 
consultivos, fiscais e assemelhados: 

III - os cõnjll@CS e os parentes. ou afins. ate o terceiro !f3U, das pessoas 
menaonadas nos incisos [ e ([ deste: parig:rafo: 
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IV - a sociedade em que alguma das pe$$OaS referidas nos incisos 
antenores.. ou a própria institwção fina:u:eira. pOssua, direra ou tndirdamentc. 
participação igUal ou superior a dez por cento do capital social~ 

V - o titular de de% por cento ou mais das açõcs com direito a \"OtO da 
iilsrituição financeua, e a SOCledade por de controlada. direta ou mdiretamente; 

VI - no caso de instituição financeira pUblica.. a pessoa jurídica de dU'eito 
pUblico que a controla. as pes~as juridtcas por ela comrolàdas. dircta ou 
1,ndirctamente. os respcçtivos adrruniso-adores c seus cônJuges. r:trcnres ou afins 
<IIC O terceiro !f3U. 

§ 2° A pessoa ligada a qualquer das instiru:içôes mtegrantes de ~po 
tinancciro: orpmzado 112. forma da Lei n~ 6.~04 de 15 de dezembro de 19;6 tJU 

mio. considera--se ligada ã:.s denws. 

* 3° Silo obrigações da administração da insnruição financeira:. 

I -manter o eadastto aruafizado de todas as pessoas ligadas à irlsrituição; 

II - manter os órgãos e estabelecimentos da institulção mfonnado$ da 
relação o.~ pessoas ligadas: 

III- conser.'lU" re8rstro da decisão de concessão de crédito ou de prestação 
de garantia. indicando a ligação e:astente; 

IV - registrar em contas especiais as operações. com pessoas ligadas. de 
modo a ~tu'. a qualquer momento. a venficação da observ.ineia dos limites 
estabe!cc!d.os para tais operações. 

;i 4~ As operações de crCdito com pessoas ligadas deverão observar 05 
se$Wf1tes l1mites: 

I -o \'alor das operações com cada pessoa ligada não poder;i ultrapassar a 
um por cento dos anvos circulante e realizàvel J longo prazo. nem cmco por 
cento do patrimõruo liquido: 

II - o valor das operações com todas as pessoas ligadas nào poderi 
ulrrapassar dois e meio por CeJlto d~ arivos ctreulante e realizá•;el a longo prazo, 
nem dez por cento do patrimõruo liqwdo. 

* 53 Consídera-se realizada com pessoa ligada. alem da operação de 
credito com ela diretamente contratada: 

I- aquela cujo beneficiãrio final é pessoa ligada. ainda que o contratante 
com a instituição financeira não o seja; 

II - a contratada com pessoa ligada a outra instiruiç:ão financeira. se as 
ctrcunstãnctas demo11S1I'31'D ajuste de reciproetdade., entre duas ou mats 
msuruições, C\>ideJlctando a concessão de crcchto por cada uma a pessoa ligada i 
outra: 

III - a garantida pessoalmente por pessoa ligada. ou por bens do :>eu 
patrimóruo. títulos cambiarias de sua ernissào, aceite • .c_o9;_osso ou aval. ou valores 
mobtliános por ela emitidos ou garnnndos; 

IV- qualquer outra que caracterize negócio indireto. simulado ou mediante 
interposição de terceiro. 

* 6' E \'Cdado a instituição fi.'!anceira: 

I - admitir saque a descoberto de pessoa ligada, ressah'ada a utilização. 
dentro dos limiteS fixados para os clientes da utStitutçâo e em condtções 
idetlticas. de cbequc: espec1al e de cmilo de crC:dito: 

II - realizar operação de credito com pessoa ou sociedade que. direta ou 
mdiretamente. a controle; 

III - realizar opernçào de credito com membro dos conselhos de 
administraç.io c fiscal. ou com diretores. cm valor que exceda a doze vezes a' 
respectiva remuneraçào mensal. cxceruados emprCstimos para aquisição de 
1móvel a ser usado como hab1tação própna. concedido:;: segundo as nonnas 
aphcàvezs aos financiamentos habitacionals. obede<:idas as mesmas condições e 
obtidas as mesmas !Pt3J'Itl35 do:;: negóclos semelhantes efetuados com os clientes. 

,.\J:t. 41. O exercício social das insritulções fina:rn::euas e entidades 
autorizadas a funcJ<mar pelo Banco Central do Brasd coincuiiri com o aDO cavd. 

§ I~ Alem de demonstrações fi.nanceiris men:;:ais. as instituições a que se 
r:fere este amgo eJaborario. a 31 de dezembro de cada aao. suas demonstrações 
tlnancetras de .encerramento de exen:icio. com observãncia das re2I3S contãbos 
estabelecJCias pelo Conselho Financeiro Nacional e Banco Central dÕ Br.JSU. 

§ za As dcmonsttações financeiras de enc:erramemo de exercfcio de-.'Cr.lo 
:>er publicadas acompanhadas de notas exphcanvas e parecer de auditores 
independeatc:s. 

§ 3~ O Banco Centr:d do Brasil determinari a imediata republicação de 
demonstrações finaoceaas que não representem,. com fidedtgrudadc:., a real 
posição econômico-financetra e patrimonial da sociedade. ou que esteJam em 
desacordo com as normas coctibcis pemnentes ã maxena. 

Seção IV 
Das lnsutuições Financeiras PUblicas 

Art. 42. Ás instituições financeiras pUbliC3S aplicam-se todas as 
disposições de que trata ~'ti Lei Complementar. em especial as relativas i 
fiscalização e controle do Banco Central do Brasil e da SupermtendCncia de 
Fiscalização e Conttole das Institutções Bancãrias. mdusive no que dlZ respetto i 
mtC'f\.enção c: liquidação. 

§ 1 = O Minlstro de Estado e os Secretirios dos Go~·ernos dos Estados são 
equiparados. para todos os efeitos legais, aos membros do:;: Conselhos de 
Adnunistraç!o de instituições financeiras pUbllcas a eles \1ncufadas ou 
:>ubordinadas. 

~ z~ Os bens patrimoniais das pessoas referidas no parãgrafo anterior. bem 
como os dos admutisttadores da insntuiçào financetta pUblica. sento objero de 
registrO e acompanhameJlto pelo mbunal de cootas competente. e sel'\oirào de 
garantia para o ~ento de obngaç:Oes em casos de inadunplênc-ta da 
m$ntutçào ou de prquizo causado ao património público. desde que comprovada 
a ,;ua responsabtlidade por açào ou omissão. 

Art. 43. As instituições financeiras pUblicas somente poder.lo realizar 
operaç:ões de repasse:s de programas de credito coni recursos de natureza fiscal 
ou orçamentaria. bem como conceder créditos subsldiado:;: de interesse 
!ovemamental. após comprovado o efetivo inçesso dos recursos fiscais alocados 
para essa finalidade. 

Art. .u. As instituições financeirns pUblicas manterão contabílidade e 
apresenwão demonstraÇões financeúas segundo os mesmos cnterios e pcazos 
estabelecidos para as instinrições financeiras privadas. dC'\-endo ainda. para fins 
de fiscalização e controle~ mamer os regiStras.: 

I - das operações dos fundos que administrem; 

U- das operações de repasses de recursos fiscais ou orçameruârios; 

III - das operações ativas subSldlada$. especificando a fonte de recursos 
para o financ1amento dos subsidias: 

IV - das receitas e despesas. bem como do lucro ou prejtrizo operaci011al 
decorrente das operações a que se referem os incisos anteriores e do c~o 
admm1strativo esnmado para a realização dessas operações. 

Art. 3. As disponibilidades de caiu da União. Estados. Distrito FederaL 
M:un!c1p1,0S e doS órgãos ou ent!Ciades do Poder Público por ele controladas :;erão 

depositadas em insntuições financeiras oficiais. ressalvados os caso:;. de 
imposstbtlidade por mottvos opern.cionais, a serem defirudos pelo Conselho 
Financeiro Nactonal . 

. ~rt. 46. Observada esta Lei: Complementar, as instituições fmanceirns 
pUblicas federais, sob controle permanente da Uruão. são regulamentadas por let. 
cabendo precipuamente: 

I -ao Banco do Bras1l S.A .. sociedade de economia mista. na qualidade de 
ap~e financeiro do Tesouro Nacional. a respoosabtlidade por seus pagamentos. 
:;.uprimentos e aplicaçOcs nos limites estabelecidos pelo Orçamento Geral da. 
L."nião. e a e:(ecuçào das polltlcas de cr«lno agrário e de comCrc10 .extenor do 
Poder Público Federal: · 



Julho de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00181 

II - a Cai."U Económica r::ederal. empresa pUblica. a e:<ecução da politica 
de crédito do Poder Público Federal. com vistas ao desenvolwnemo urbano. 
e:>peetalmente no tocante a polittca habitacional. de saneamento basico e infra
.:strurul3 urb~ 

UI - ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social -
s:-•..nEs. empresa ptiblica fcdenl. a e:~:ecução da politica· de credito de longo 
prazo do Poder PUblico Federal. objettvando o desen\101\/Ímento econõrrúco e 
social do Pais; 

IV - aos bancos regionais de desenvol~imento e sociedades de economia 
mista. a execução da poliru:2. de credito do P«<er Público Federal. com \istas ao 
descnvot .. irnenro económico e social das reg:~ões em que aruam. 

Paráwafo úntc:o. O presidente e demais membros da diretoria das 
instituições financeiras comroladas pelo Poder Público Federal :>etl1o nomeados 
pelo Presidente da República. obsm.<ados os demais requisitos prevtStOS nesta 
Lei Complementar. 

ScçãoV 
Das Cooperati\"aS de Crédito 

Art. -'7. As Cooperati'lo"aS de Credito são instituiçOes. financeiras destinadas 
a promover o desenvolvimento das atlvidades exploradas em beneficio de seus 
cooperados, seodo-lbes aplicãveis as seguintes disposições: 

I - seu fum;:ionamento dependerá de pWtia autorização do Banco Centrai 
do Brasil a qual sem concedida sem õnus e por prazo mdetemunado: 

II - poderão ter estrutura e praticar operaçt5es ativas e passiv.u de acordo 
com as instruções e:'(pedidas pelo Conselho F'lnanceiro Nacional com base nesta 
Lei Complementar. espectalmcntc as referentes a: 

a) modalidades de operações. nezócios, serviços c demais atividadc:s que 
poderão ser praceadas~ 

b) cnc:aixc têcn:ico. indice de imobilizações. requisitos de diversificaç:io e 
de compoSição de riscos. limlte m3.:cimo de operações passivas. normas de 
contabilidade e requisitos para a instalaçio de dc:peodênc:i~ 

c) controles administtativos. nonnas bâsicas .operacionais. auditoria c 
prestação de infonnaçõcs aos associados c aos Orgãos pliblicos; 

III - somente poder.lo realizar operações de crêdito com SCU$ associados. 
adminda a aplicação de suas dispon1bílidades de cai.u. em titulos c valores 
mobzüãnos no mercado linançclro~ 

IV - as scções de crédito das coopernrivas mistas equiparam-se.. para os 
fins do disposto cesta Lei Complementar. ás cooperativas de crêdito~ 

V - as cooperativas de crC:dito mUtuo fechadas. ou seja. aquelas que se 
destinam a fornecer crédilo pessoal aos funclolllirios de uma única enttdade. 
empresa ou grupo de empresas sob controle comum. indepcndem da pli\1a 
nurorização do Banco Central do Brasil par.a seu funcionamento. desde que em 
:>uas nonnas constitutivas conste a responsabilidade soltdâria da entidade. 
empresa ou grupo empresarial da qual fazem pane seus associados c se limnem a 
operar com recursos captados JW!to a seus asSC":1ados c ;i entidade. empresa ou 
,grupo empresarial patrocmador. sendo vedada a emissão de títulos para a 
captação de reclli'SOS. 

§ 1 g Satisfeitos os mesmos requisit~ exigidos das demais inst!ruições 
financeiras. espcdalmcntc no que se refere a capital social e pat:rim.ônio liquido. 
as cooperativas de crédito podcdlo ter acesso a todos os instnuncntos do 
mercado t'inancei.rQ. vedadas a participaç:J.G em atividades c a pr.i.nca de 
operações não previstas na autOrização par.a funcionamento. 

~ 2~ Objcriwndo melhores cocdiçõcs operacionais para os cooperados. as 
cooperati .... -as de credito podem articular-se entre sj e com instituições financeiras 
especializadas cm credito coopcrauvo. 

Seçilo VI 
Do Sig!.lo BaJ~cãrio 

Art. 48. As instituições financeirns conservar.lo sigilo cm suas operações 
ativas ou passivas e nas prestações de serviços. 

§ I~ As instituições financeiras dcverJo atender as solicitações de 
infonnações proveruentes: 

I - dos ÕlgliOS de supervisão e fiscalizaçio do Sistema Financeiro 
Nacional. quando houver processo instaurado e as informações forem 
consideradas indispcnsàveis pela aw:oridade competcllte,. mediante oficio do 
tirular do orgão; 

U- do Poder Jud:iciârio; 

W - do Poder Legislativo,. mediante requcrimellto aprovado pelo Plcnãrio 
da Cãmara dos Deputados ou do Senado Federal~ 

lV -das COD'lissOcs parlamcoures de inquerito do Consresso NaQonal ou 
de qualquer de suas Casas. mediante requerimento aprovado pela maJoria 
absoluta dos membros dessas cormssõcs; 

V- do Tnbucal de Comas da União; 

VI- do Ministério PUblico Federal; 

VII - dos agentes fiscais federais ou estaduais. no cumprimento de suas 
obrigações. quando hou-.-cr proçesso instaurado e as informações forem 
consideradas indispensáveis pela autoridade ccmpctcnte. mediactc ofiQo do 
titUlar do órpo, 

§ 2° As solicitações de informações de que trata o parâgr.úo actcrior 
podcn\o ser fonnuladas à instituição finançcira. dirctamcnte,. ou por intcrmecüo do 
Banco Central do Brasil 011 da Supcrintcndencia de FiscalizaÇllo e Controle das 
Instituições Bancarias. 

~ 3~ As infonn.ações obtidas DO âmbitO do Sistema Fmanceiro Nacional 
sedo sempre conservadas sob sigilo e urilizadas rescn'adamcnte. ressalvados os 
procedimentos judiciais. 

§ o~= Ressalvados o disposto no § J<> deste artigo. o consentimento 
c:<prcsso dos interessados e outrOS casos definidos cm lei. a violação do dever de 
sigilo bancãrio constitui cnmc. punhrel cem pena: de detenção de um a cinco ..... 

-.,VJI 
Das Taxas de Juros 

Art. .a.9. Entende-se por u.u de juro5 reais o pen:entual em que se integra 
toda c qualquer imponãnçia cobtada do tomador do aedito. ligada dircta ou 
indiretamentc à opcraç;!o. ai mcluidos quaisquer encargos e remunerações. 
-=.'«:!ui da a coaeçio monctãria. 

§ I G A ta:<.a de juros reais scr.i memda por indice a ser estabelecido pelo 
Conselho Financeiro Nacional. 

§ 2" Entre os encargos c remuncraçõcs de que trata este artiso. incluem-se 
os oriundos da retenÇão de parcelas de emprêstimos ou de outros rccw-sos e 
ptáticas de reciprocidade. 

§ 3~ A cobrança de valores acima do limite de doze por cento ao ano. 
calculados na fonna pm.lsta nesta Lei Complementar. scr.i conceituada como 
cnme de usura. punivcl com pena de dcteaç!o de um a cinco anos e multa no 
-.-alar equivalccte no minimo ao dobro do valor da operaçao. 

~ 4~ Nos aCditos. cm moeda esttang~1r:t. contratados diretamente ou 
atr3\'Cs de instituições financeiras autorizadas a. funcionar DO Pais. mediante 
repasse ou outta modalidade, a insttruiçio financeira no Brasil somente podcci 
cobr.tt osjnn'l$ efetiwmcnte cootratados junto a credor no exterior. acrescidos. da 
comissão pactuada entre as partes. 

CA.Pin:LOVI 
DAS I~STm=I.ÇOES DO )-IERCADO DE VALORES )-IOBILI.ÁRIOS 

Art. 50. A Comissão de Valores Mobiliários. autarquia federal \inculadi 
ao Ministcno da Fazenda. com autonomia tCenica. adJ:ninistranva e financcU3. C: 
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nos ~ermos desta Lei Comp1emctila:t. o 6tg:ão responsàvd pela regulamentaç:ão, 
:;upen.'\São. fiscall%3Ç!o e contrOle dos intcnnediãrios financeiros que ~peram 
com e:misdo.. colocação, Intermediação, custódia e administração de titules e 
.. alares mobaliarios e corur.uo!j; a tennos. de opções e fururos. inclusive com 
mercadorias. bem como dos re:s.pectivos merc;ados ctn que se realizem CSS3S 

opornçil<> 

~ I: São assegurados à SuperinlendCncia dC FlsCãii:zação e Conttole das 
Instituições Bancanas os privllCgi.os e prenogativas da Fazenda Nacional. 

§ 2~ Subordinam-se à Comissio de Valores Mobiliârios. para efeitos de 
regulamemação, fiscilimção, çontrole e supervislo: 

I - as bo~sa.s de valores e mercadorias; 

(J - :as distribuidoras e conctoras de titulos c valores mobiliãrios; 

m -~ corrercns de merca.dorias; 

IV - as acl:ministr3dor de carteiras ou fundos em condominio, bem como 
as sociedades de inve:srimemo que opetem com titules e valores mobiliãrios; 

V - as companhias abertas. apenas DO que diz respeito à emissão e 
eolooçio de ações. debenrurcs ou oUD'OS titulos .c valores mobdiarios: 

VI - quaisquer outras entidades, inclusive pessoas fi~eas. que~ as 
operações_ ou mercados onde se realium as operações refendas neste amgo: 

Art. SL Compete, privati~ à Comisslo de Valores Mobili:irios: 

I - regulamentlt as deliberações do Conselho Financeiro Nac:ioaal relatiws 
ã sua área de aruação: 

U - regular e fiscalizar: 

a) a emissão, distribui~. negociação c interrttcdiação de titulos e \"lllores 
mobiliãnos c contratos a tenuo, de opções e futuros; 

b) a organização. estruturação e funcionamento das entidades auto-
regulamentadoms doo. centros de ncgociaçlo no ãmbito dos merados de capiws., 
a tenno, de opções e futuros c dos dcaws integrantes do sistema de 
imcnncdiação e dismbuição de titulas c valores mobi\i;irios e c:ontmos a termo. 
de opções e futuros: 

c) a compensação e liquidação de opcrnç3es nos mercados de capitais. a 
termo. de opções c futuros~ 

d) a custódia e depósitos de titulos c valores mobiliãrios: 

e) a orgamzaçâo c administração de sociedades c: fundos de investimentos: 

O as demais atividades desenvolvidas oos mercados de capitais, a tenno. 
de opções e fu~ 

III - autOrizar o funcionamento das instituições ou entidades que operem 
nos mercados de capiWs, a termo, de opções e futuros~ 

IV - exen:cr outras c:ompctêucias fixadas em lei ou pelo Conselho 
Finarlccíro Nacional. 

Art. !12. A Comissão de Valores Mobiliârios devcrã assegurar o acesso do 
público a informações sobre os valores mobiliãrios publicamcru:c nczoc:iados no 
mercado de capttais c sobre as respectivas instituições emissoras. 

Art. SJ. Compete privativatneDtC ao Prcsideote da República nomear o 
pn:sideme e os clirctores da Comiss;lo de Valores Mobiliãrios. dentre: pessoas de 
ílibada reputação c reconhecida c:ompdCnc:ia em assuntos pertinentes ao mercado 
de C::lpitms. 

§ 1° As nomeações a que se refere este artigo serão precedidas da 
aprovação dos IDdicados, pelo Secado Federal. por veto secretO e apõs argiiição 
pública, para exercer manclaloi de cmco anos. 

§ 2~ Com base em proposição fundamentada do Presidente da República. o 
Senado Federal dectdir.i sobre o (.vcnrual afastamento de dirigentes da Comissão 
de Valores Mobaliarios antes do final de seus mandatos. 

§ J' Ocorrida vac:ãncia dos cargos de presidente ou diretor, o Presidente da 
República. submeteri o nome do substituto a apreciaÇõ1o do Senado Federal, cujo 
mandato rer.i duração compk:meotar ao mandalo do dirigente subsrituido. 

CAPtn~LO VII 
DO SEGL"RO. PREVIDÊNCiA- PRJV ADA E Cu>lT ALIZ.:\Ç.~O 

'-I 
Da SuperintcndCnc:ia de Seguros Privados 

Art. 54. A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. autarquia 
federal vinculada ao Ministêrio da Fazenda, com autonomia tecnica.. 
a.dministtariva c financeira, C. nos termoS desta Lei Complementar. o órgão 
fiscalizador das sociedades segmadoras. sociedades de çapltaliz:açao e c:nndades 
de prewl6>oia privada abona. 

Purãgrofo único. Sio assegurados i SUSEP os privilegias c prctrogarivas 
da Fazenda Nacicml. 

Art. 55. Coastituem objctivos básico5 da SUSEP: 

l - zelar pela liquidez c solvencia das instituições de seguro. previdência 
privada"""'eoapi-; 

II- estUÕu1ar a expansão c o fimcionamcnto eficiente do setor, propiciando 
as condições: nccessánas ao seu aperfeiçoamento c integraç!o ao processo de 
descnvo!Wnemo cconômico e social do Pais~ 

m - priorizar a aplicação domesrica das poupanças geradas no Pais pdas 
instituições de scsuro. previdenc:ia privada aberta c capitalização; 

IV - dotar o mercado de seguros. prco.idênc:ia privada abcm e 
capitalização de mecanismos que estimulem a livre concorrência, a disseminação 
de infonnaçõcs c wna maior rransparinc:ia de suas operações. 

Art. 56. Compete à SUSEP: 

I - conceder autcrizaçlo pai3 funcionamento, fus,lo,__im:_Qrpoo!Ç!o. cisão. 
tranS.ferência de controle aeionãrio c de carteiras. c alteração de estatuto social 
das sociedades seguradoras. sociedades resse~. sociedades de 
capnalinção c entidades de previdência privada abcm: 

II - fisca.lizar as sociedades seguradoras. sociedades rcsseguradoras. 
sociedades de cap~talização c enttdadcs de prc .. ldência pri"ada aberta, bem como 
as operações de resseguro, no que couber. 

m - fiscalizar a atividade dos corretores de seguros. capitalização e 
pte\'idencia privada;, 

IV - zelar pela liquidez c solvência das sociedades seguradoras. 
soc:icdades resseguradoras. soctcdades de c:apttal.ização e entidades de 
prC"<idCnc:ia privada aberta; 

V -aplicar as penalidades de sua alçada previstas em lei. 

Art. 57. A adrrrinisttaçio da SUSEP serà exercida por diretoria comppsta 
de um presidente e quatro diretores. nomeados pelo Ptesideme da RepUblica. 
dentre pessoas de ilib3da reputaÇ;\o c recochccida competCnc:ia em TDatC:ria de 
5C'gutOS. previc\êDcia ou capitalizaçlo, após aprovação de seus nomes pelo 
Senado Federal,. por voto secreto e após argüição pUblica. para mandatos de 
cinco anos. 

§ 1 o Com base em proposição fimclamentada do Presidente da Repitblíca. o 
Senado Federal decidiri sobre o eventual afastamento de dirigentes da SüSEP 
antes do final de seus mandatos. 

§ 2"' Oconida vacância dos c:argos de presidente ou dire!or. o President~ da 
RepUblica submeteri o nome do substituto â aprccaaç!o do Senado Federal. \.'Ujo 
mandato rer.i duração c:omplemc:ntar ao do dirigente subsrituido. 

Art. :58. O exerc:icio do cargo de presidente ou dirctor da SUSEP SCti 
incompativel com: 

1 _ 0 ClCercicio de qualquer outto cargo, função ou emprego, pUblico ou 
pri':ado, remunerado ou não. exc:cto o de professor. 
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II - a participação acioDária direra ou indlreta em insnruição sob a 
fiscalizaçào da SUSEP~ 

UI - qualquer arividade poliric:o-partidina.. 

Parã~fo Unrc:o. A incompatibilidade de que trata o inciso U alcança a 
participação de cônjuges. parentes e afins, até o terceiro grau. 

.-\.rt. 59. O presidente e os diretores da SUSEP n!o poder;lo, pelo periodo 
de um ano após o cxercicro de seus manc:Wo.s. cxcu:cr Caf!OS de admuustrad.orcs. 
de lllSnn.uç.!o sob a fiscalizaçõlo da SUSEP. 

Pardgrafo únJca. Mediante solicitaçlo, é asscsurado ao ex-diretor. durante 
o impedimento de que trata o ~<Iput, a titulo pessoal e Ultransferivel. a percepção 
de um rendJmetJLO tquh:alente a cem por ttnta dos proventos totais do cargo que 
e.~ercia ou. co caso do excrefcio de cargo ou funçio pública. a diferença a menor 
entre os prm.'CJltos da SUSEP e os rec:ebidos no novo cargo ou funçlo pUblica. 

Art. 60.. Constituem rcceítas da SUSEP: 

I - o prodwo da arrecadação da taxa' de fiscalização instituida cm razão de 
seu poder de policia ou pela Utllização. efcriva ou potencial. de seus seMços~ 

II - o produto das ~tas aplicadas; 

m - as dotações a ela consignadas oo orçamcmo di União e os ~os 
que lhe forem destinados: 

rv - a receita decorrente de cônvênios firmados com entidades pUblicas ou 
pri~ 

V - outras receitas eventuais. 

Seçãoii .-
Da Superintendencia de Prevideocia Complementar 

Art. 61. A SuperiDiendência. de Previdencia Complementar - SUPEC, 
.autarquia fcder.tl "inculada ao Mirustério da Previdência e Assistência Social. 
com autononua técnica. admmistrativa c financeira. e. nos termos desta l.6 
ç_~_pJ~cnw. o órgão fisca.ti..z:ado das entidades de previdCnc:ia pmoada 
fochada. 

Art. 61.. Consriruem objerivos bãsicos daSUPEC: 

I - zelar pela liquidez e sol\incia das entidades de prewlêocia privada 
fechada~ 

II- estimular a ~o e o func1onamento eficiente do se1or. propidat~do 
as condições cecessãrias ao seu apen:'éiçoamento e integração ao processo de 
desecvolvimemo económico e social do Pais: 

III - priorizar a aplicação doméstica das poupanças geradas no Pais pelas 
ectidades de pm"idêneia privada fechada; 

IV - dotar o mercado de previdCncia privada fechada de mecanismos que 
estimulem a livre concorrência. a dissemi.naçllo de infonnações e uma tnalor 
transparCncia de suas operações. 

.-\rt. 63. A administtação da SUPEC seci exercida por dirctoria composta 
de um presidente e quatro diretorcs., nomeadoi pelo Presidente da RepUblica. 
delme pes.soas de ilibada reputação e reconhecida competCncia tc!:cnM:a. após 
aprovação dos índíc:ados. pelo Senado Federal, por voto scaeto e após argtiição 
pUbllca. para mandatos de cmco anos. 

§ 1'" Com base em proposição fundamentada do Presidente da Repliblica. o 
Senado Federal decidiri sobre o evenrual afasumento de dirigentes da SUPEC 
antes do final de seus mandatos. 

§ 2'" Ocorrida vacància d.» cargos de presidente ou direr:or. o Presideme da 
R~üblica submeter.i o nome do substituto ã aprec;iaçio do S:nado Federal. CUJO 

mandato terã duração complementar ao do dirigente subsrituido. 

.-\rt. 64. Compete ã SUPEC: 

I - conceder autorização para funcionamento. fusão. incorporação. cisão. 
u:msfer61c~a e alteração de estatutos .sociais de entidades de preo.idencta pn\õlda: 
f«hada:. 

([ - fiscalizar as entidades de previdência prhada fechada;. 

III - %dar pela liquidn e sol10ênc:ia dos fundos administrados pelas 
entidades de pm"idêncta pri..,·ada fechada; 

IV -aplicar as penalidades de sua alçada pte\istas em lei. 

Art. 65. Consmuem recCltas da SUPEC: 

I -as dotações a e!a consignadas no orçamento ela União e os cr6::htos que 
lbe forem destinados: 

n - o produto das multas aplicadas~ 

m - o produto da arrecadação da ta.u de fiscalização insrituida em razio 
de seu poder de policia ou pela utiliza:çio, efetiva ou potencial, de S~:US S~mlços: 

IV- a receita decorrente de convênios firmados com entidades pUblicas ou 
privadas; 

V - outtas receitas ewnruais. 

S.ÇOOIIJ 
Das Demais Instituições de SeBIUO. Resseguro. 

Prel.idêncu Privada e Capitalização 

.-\rt. 66. As soc:ledades de seguro. ressegmo, preo.idência privada aberta c 
c.apitaliza~io somente podedo funcioDar no Pais mediante C:XPRSSI autorização 
da Supenntendênc~a de Seguros Privados - SUSEP. nas condições por da 
derinidas. 

§ lo A autorizaçlo de que trata este artigo poderi ser caceclada pela 
SUSEP a qualquer tempo: 

I - caso o fundo de gar.uttia ou. a margem de solvêncU. fique abaixo do 
~C:XIgido; 

II - em caso de infrações reiteradas ãs noonas legais e regnlamentares 
apllciveis. 

§ zo As sociedades de seguro, resseguro, previdência privada aberta e 
capitalização sO poderao 3SSliil1ir responsabilidades que rt10 excedam, em cada 
risco, os limites técnicos previstos para seus respectivos rznos 0t1 modalidade:s. 

Art. 67. A autorizaç;lo para funcionamento de estabdecimento de seguro, 
ressegmo, previdência privãda. abetta e capitalização teri carãrer prcçâno, prazo 
indetemlinado. será inegociãvcl e intransferivel, e concedida sem ónus a todos 
quantos 5ali:sfaçam os requisitos de c:apital c idoneidade cstabc:lccido:;; pelo 
Conselho Fmanceiro Nacional. 

§ lo Os estabekçimentos de seguro. resseguro. previdência privada e 
capitalizaçio ter.lo a forma de soetedad.e anõaima 0t1 de c:oopcrarivas de seguro, 
obselvadas as disposiç6es desta Lei Complementar. 

§ 2'" ~ revalidadas, subordinando-se aos preceitos desta Lei 
Complementar. as autorizações em vigor na data de sua publica.ção. coocedidas 
as sociedades seguradoras e demais instituições autoriz3das a funcionar pela 
SUSEP. 

Art. 6S. A atttorizaçio das entidades de previdCncia privada fechada e da5 
administradoras de fundos de pensão ser.i concedida pela SuperintendCnc:ia de 
Pmldência Complementar- SUPEC. 

Art. 6~. A5 sociedades de $CgUW de "ida: tem por objeto a garantia 
contratual de indenizaçlo sob a forma de pagamento imico ou de rendas 
periódicas. vitalicias,. tcmporirias ou cenas. paia cobertuta dos nscos 
tec:nicamente c:a!culados. de monc. invalidez ou sobrevivCncia. 

§ 1 o Equiparam-se às sociedades de seguro de vida as entidades abertas de 
pr~ideneia privada. abc:na. 
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§ 28 É ved:ado às sociedades de seguro operar simultaneamente no ramo de 
seguro de vida c oos demais ramos de seguro. 

Art. 70.. As soçiedades de seguro-saúde tCm por objctivo conceder 
cobertura ao !O riscos de assisteucia média. odontológica ou hospitalar. 

Parágrcifo ünrco. Equiparam-se its sociedades de se~ para os 
efeitos desta Lei Complementar. quaisquer entidades. com ou sem fios lucrarivos. 
que tenham por objeto a adminiSb":lÇio de planos de saúde ou a prestação de 
se['\.iços medicos. odoorológicos ou hospttalares mediante o pagamento prêvio de· 
conmbuições. 

Art. 7l. As sociedades de seguros de ramos elementareS tCm por objcro a 
garantia coottatu.a! de Interesses materiais c pessoais. e:tee'lo \ida e satide. contra 
nsc:os teenlcamente calculados. 

Art. 72. As sociedades de resseguro tC!D. por objeto assumir riscos 
excedentes de SOCiedades seStJt3dora$ e de outras rcsscguradoras. 

Art. 73. Compete privativamente ao Insrituto de Resseguros do Brasil -
!RB a administraçOO de fundos e programas de seguro de interesse do Governo 
F<rl=L 

Pará$nr.fo Umco. Fi:ea vedado ao -lRB assumir riscos de planos de seguro 
de iDteresse govcmamental sem a devida cobemma das reservas tec:nic:as 
correspondentes. devendo o Tesouro Nacional garantir o aparte prêvio de tais 
reservas. quando nccessãrio. 

Art. 74. Os cstabelel:imentos de capitalização s:io aqueles cujas operações 
tem por objeto a colocaç;lo püblíca de titulos para a formação de um capital 
mediante pagamento de coatribuiç:ão imica ou periôdica para resgate futuro por 
decurso de determinado prazo. 

Art. 75. Corretor de sezuros C a pessoa tisica ou jurídica habilitada a 
intermediar e rep~tar o segurado na coDttataÇio de operações de seguro, 
resseguro, previdência privada e capitalização. 

§ l" Por delegação e mediante acompaDhamenl:o da SUSEP, a fiscaliz:açào 
e a autorização para o exercício profission:tl do corretor de seguros poderã ser 
exercida por entidade rep:esentativa da profissão. 

§ 2'" As sociedades seguradoras não podctio participar do capital de 
sociedade corretora de seguro. 

§ 3~ Ê ~·edado ãs sociedades cortetOIU. aos corretores. aos sócios e 
administradores de sociedades corretoraS ser acioDi.sta-conrrolador admimstrador 
011 emprepdo de sociedades scguxadoras,. sociedades de capitalização e 
entidades de prevu:IC!cia aberta. 

§ ~o Os corretores de seguro responderão ci,.il e penalmente em ~irtude de 
omlssào culposa ou dolosa no exercicio de suas atribuições profísslonais. 

Art. 76. Auditor atuarial independeme ê a pessoa natunl ou juridica. 
credenciada juruo à SUSEP, apta a proceder a exames ou a periclaS das 
operações de Dature23. tecnica-.aruarial desen"olvidas pelos esritbelecunectos de 
que trara esta Ld Complementar. 

~ 1" O Conselho Financeiro Nacional estabelecera as condições para o 
credenciamento dos Auditores aruariais independentes. 

§ 2° As empresas de auditoria ou auditores iDdependentes respoDderão 
ci'vil e penalmen.te em virtude de or:nissao culposa 011 dolosa no .exercicio de suas 
atnbuiçõcs de auditoriajuridica. contãbil ou atuarial. 

Art. 77. As administtadoras de fundos de pensio são pessoas jurídicas que 
lêm por obje1o a administraçio do$ recursos de planos de previdência privada 
insntuidos no àmbil:o de uma Unica empresa ou de um grupo de empresas. que 
serão denominadas. respcçrivamente. patrocinadora ou grupo patrocinador. 

Art. 78. Para ga:anria de todas as suas operações de risco. as sociedades 
sezwadoras e rcsseguradoras e as caridades de previdência pn,.<lda c 
capi1alização constituirão res.:rvas técnicas. fundos especiais e ptO\'isões. de 

conformidade com os c:ritêrio:> fixados pelo Conselho F'inanc:elfO :-l'acional, além 
das rescn.as e fundos deternunados em lei ordinana. 

. Parâgra{o únl&o. Os credotes por sinistros aWados são credores 
pnvilegiados para efeito da liquidação judicial ou faltnc:ia de estabelec:tmento de 
seguro e resseguro. 

Art. 79. A parcela dos prêmios ou contribuições de seguros de "ida 
individual. previdência privada e capn:alização que, pelos respec:cvos planos. se 
destina i formação de reservas ou provtSÕCS m:atemáricas, ser.i adnurumada na 
forma de fundo de capatalização com per:;onalidade jwid:ica. própna. 

§ I ~ Os estabelec:imenros de seguia de vida. previdência privada e 
capitalização infonnarão. regulanneru:e. a seus sesutados e contnbtrintes sobre 
~eus ath'OS acmnuladoS nas reser.-as marem:iticas. na forma que for determinada 
pelo Conselho Financeiro Nacional. 

§ 2~ No caso de planos previdenciários de beneficios definidos, em que a 
reij)Onsahilidade aruarial cabe a enndade de previdência pm.-ada ou a empresa 
patroctnador.t, o Conselho Financeiro Nacional poderi e:~gir tambêtn, nos 
informes regulares aos contribumtes, o montante atualizado da obrigação .atuaria1 
devida ao participante. · 

§ J~ No caso de mudança. de emprego. e etn OUtrOS casos. que a. ~.lo 
do Conselho Financctro NacioOlll definir. ê assegurado aos contribuintes de 
planos individuais ou empresanais de previdenc:la privada traDSfcrir suas 
respectivas reservas e provisões matemãticas para outro plano, inclusive: 

I - os valores relativos as contribuições proporcionais efetuadas pela 
empresa umnuidora ou patrocinadora. desde que o empregado tenha um mintmo 
de dois anos de vinculo â respectiva empresa; 

El - a diferença a menor entre as reservas matemãticas e a obrigação 
atuarial. quando o plano for de beneficio defuudo. 

§ 4° Na blpótese de liquidação judicial ou fall3ncia de estabelec:imecto de 
seguro. previdência privada ou capitalização. a SUSEP ou a SUPEC. conforme o 
caso. deverã dct:erminar a ttan.sfereocia. d.& administração do fundo de 
capitalização pam outra entidade. que o administrar.i durante o prazo nec:essãno 
para que os riru1ares daquelas reservas promovac1 a substituição de seus 
respecn\"OS planos. 

Art. 80. Sempre que julgar necessário ou conveniente ã defesa dos 
interesses dos segurados. dos participantes de planos de prcvtdência pnvada e 
dos portadores de titulos de capttalização. a SUSEP ou a SUPEC. conforme o 
caso. e:cigirâ das instiruições de que trata esta Lei Complementar a apreseotaçio 
de um programa de recupcrnçào financeira ou tCcaica. DO pm:o que fi:tar. 

CAPÍTULÓ \111 
DA PROTEÇÁO DA ECONOMIA POPULAR 

"""' l Das Penalidades 

. Art. 81. A nào-obsen-ãnc:ia de disposições (egals e regulamentares sujeita 
as lllSl.itwçOes do Sistema finanCClrO Nacional. bem como o administrador que. 
direta ou indiretamente. lhe der causa ou para seu resultado concorrer. às 
:>egumtes penalidades, sem prejuizo das demais pmistas em lei: 

r-multa; 

II- inabilitação temperaria para o exercido de cargos de ad.min.istração. 

§ 1 ~O montanle das penas de multa seci fixado pelo Cooselho Financeiro 
Nacional. e .seu valor scr.i. recolhido no prazo de cinco dias, sob pena de inscrição 
na di\. ida anva. 

§ 2° A pena de inabilitação tempor:iria não serâ inferior a um. nem superior 
a dez anos 

§ 3~ Computa-se. oo cwtlprimento da pena de inabilitaçõlo temporâria. o 
periodo de tempo em que o apenado tenha sido submendo ãs providências 
cautelares previstas nesta Lei Complementar. 
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Art. S2. As penalidades previst1S neste Capitulo sedo aplicadas pelo 
Banco Cc:nttal do Brasil Superintendeacia de Nscaliza,çJo e Controle das 
Instinrições Bancãrias. Comissao de Valores Mobiliârios,. Superintendência de 
Seguros Privados e Superintendência de Previdencia Complementar. em 
decorrência de processo administranvo. cuja regulamentação ser.i expedida pelo 
Conselho Financeiro Nacional no prazo de cento e oitenta dias a contar da data 
de publicaçilo àesla Lei Complementar. 

Art. 83. Na apliçaçio das penas e em sua dosimetria., o Banco Central do 
Brasil. a Comiss1o de Valores Mobiliãrios, Superintendência de Sesuros 
Prh;ados e a SupcrintendCncia de Previdencia Complementar considetarão: 

I - a ocorrência ou nio de reincidência: 

II - a vantagem auferida~ 

III - o !f3U de lesão ou periso de lesã!l à instituição ou ao sistema em que 
atue. aos que com ela se relacionem ou ao patrimônio e ao interesse pUblicas. 

Art. 84. Das decisões proferidas pelo Banco Ceatral do Brasil. pela 
SuperintendCncia de Fiscalizaç3o e Controle das Instiruições Bancàrias. pela 
Comissão de Valores Mobiliãrios. pela SuperintendCncia de 5egtll'05 Pri,11.dos 011 

pela Comissão de Pre,idCrn:ta Complementar caberâ recurso, sem efeito 
suspensivo. para o Conselho Financeiro Nacional. no pazo de quinze dias a 
contar- da data do recebimento da notific;:ação áa decisão. 

Art. 85. O presidente do Conselho Financeiro Nacional, por proposta do 
relator. poder.i,. em decisão ~ atribuir efeito susperu;ivo ao recurso. 
na hipótese de imposição da penalidade preVlSta no inciso El do art. 81. 

Art. 86. No curso do processo administrativo. tendo em vista a 
presen:açào do interesse pUblico. a auwridade processante poderã: 

l- detenninar o afastamento dos administradores. cm'OI.,.idos nos negócios 
da instiruiç;lo. enquanto perdunr a apuração das responsabilidades7 

li- impedir que os a.dm.inistradores envolvidos assumam C31"!0S de dirc:ção 
ou administração de inst:ituíç&::s financeiras ou atuem como mandatãrio:;: com 
poderes gerais ou como prepostos de diretores ou admmistrad~ e 

III - determinar medidas tendentes a restringir a atuação da insnruição no 
mo=do. 

§ 1° Na hipótese do inciso I. aplicar-se-i o disposto ao an. 150 da lei n<> 
6 . .J04,de 15 de dezembro de !976. 

§ :ZO A eficicia das medidas previstas neste artigo perdurari enquanto não 
ft'.-clgadas pela autoridade processante. 

Art. 87. Prescreve cm cinco anos. a contar da prática do ato. a pretensão 
punitiva do Estado relativamente is infrações a esta Lei Complementar e i 
leSlslação correlata. 

Paf'ás!rofn ümca. A instauração do processo administrativo ínterrompc a 
prescrição, que recomeça a correr. pela metade. do encerramento do processo 
;:nJmlmstrati\'0, 

Seçào II 
Do Mecanismo de Garantia 

Art. 88. Fica instituído o Sistema de Garantia de Depósltos e Aplicações 
em instituições financeiras. objerivando a proteÇio da ecornmua popular contra os 
riscos de prejuízos associados â intervenção. liquidação ou msol..,encia de 
lnstituit;ao financeua cuJas regras. observada a presente lei Complementar, serão 
fixadas pelo Conselho Financeiro Nacional no pruo rrnixirno de cento e o1tenta 
dw após a publicação desta Lei Comp!emcctar. 

Art. 89. O Sistema de Garnntia de Depósitos e Aplicações serã composto 

l- fundo ou fundos de garantia de dep<isitos c aplicações. cuja adesão será 
obrigatória por parte das instituições financeiras. na razão minima de trts 
milésimos por cento dos totaiS depositados~ 

II - sistema de garantia complementar. de~ carátcr opcional. 

§ I= A administraÇio dos fundos do SiStema de Garanria de Depósitos c 
Aplicações deve ser realiz:lda por cntKiade rcpresentuiva das insttruiçõcs 
financeiras. sob a supct:Visão do Coaselho F"tnaoccíro Nacional. 

~ 2" O fimdo ou fundos obrigatórios sucederão ãs pc:5$03S fisicas c 
juridicas ressarcidas em seus direito:;: contra o inl:ermediãrio financetro 
illadimpleme, ao montante equivalente aos valores ressarcidos. 

§ 3~ O fundo ou fundos obtiptórios poderão conceder' emprêstimo:;: de 
recuperação financeira. bem como financiamentos para a mudança de controle 
aC'lonãriO de instituições financeiras filiadas. que avaliar.lo estas altemath-as 
comparari.,..amentc a hlpólese de inadimplt:ncia c conseqUente rcssarc:uncnto de 
depositantes da iastituiçào finançcíra em questlo. 

§ -l0 O Conselhc Financeiro Nacional podc:râ alterar o indice de 
composição dos fundos do Sistema de Garantia ~ Depôsltos e Apltcaçõcs 
menc2onado no inciso [deste ani~. 

Art. 90. Compete. privativamente. ao S'tstema de Gatanria de Depósl.tos e 
Aplicações a conuaração, bem como o pagamento das remuneraçoes, dos 
auditores independentes responsã..,cis pelo e.ume das comas das instnuições 
pamc!p311tes do ststcma. na forma a ser definida pelo Conselho FinancCU"O 
~lonal. 

S<çlo Ill 
Da Intervenção e Liquidação 

Art. 91. A lei dispori sobre a direçjo fiscal. a imervençJo c a liquidaçà_o 
judicial de instituições autorizadas a funcionar no Sislema Financeiro Nacional. 
de"·cndo caber ao Banco Central do Br.uil. Superintendencia de Fiscalização e 
Controle das Instituições Bancãrias. Comissao de Valores Mobiliârios. 
Superintendência de Seguros Privados e Superi.mendt:ncia. de PrevidCncia 
Complementar a nomeação dos diretores fiscais e intcn:entorcs. 

§ 1 ~ Decretada a intervençlo. os bens pessoais dos controladores e 
ex-administradores ficarão indi:;:poniveís atê o seu encerramento. 

§ 2Q Decretada a Iiquidaç:Jo judlcial. os bens pc:ssoai:s dos controladores e 
e:Hdministradorcs scrãcJ. arrestados,. sendo contabilizados pela insnruiçkt 
liquidada em comas de compeasação atê a finaiizaçio do processo de liquidação 
judiClal ou falCncia. para serem utilizados pela massa para ressarcimento de 
=do=. 

§ 3<> Nos casos previstos no par.igrafo anterior. somente o imóvel utilizado 
como moradia própria poder.i pcrmaneccr na pos$C do controlador ou e:t
adnunisttadoc. 

..~rt. 9:Z. As instituições de que trata esta Lei Complementar não poder.lo 
impc:t:rar concordata. 

C..\PÍTt.:LO IX 
DAS DISPOSIÇÕES FL...-AIS E TRA~ITÓRIAS 

ArL 93. No atribuições ou funções do Banco Central do Brasil. conferidas 
pela legislação modificada por esta Lei Complementar e não confumadas por ela. 
ser.lo transferidas aos Orgãos ou entidades do Poder E.'tCCUti.vo cuja competêncta 

·~ com elaS maior afinidade. por decreto do Presidente da RepUblica. ao 
prazo nWcimo de ~o c oitenta dias a partir da publicaç!o desta Lei 
Complementar. 

ArL 94. As atuais instituições financeiras ainda não organizadas sob a 
fonna de sociedade anónima terno prazo de cento e oitenta dias para se 
adaptarem ao disposto nesta Lei Complementar. a partir de sua publicação. 

Art. 95. As instituições financeiras públicas deverão, no prazo de cinco 
3nOS, adcquar~sc aos limites c ,;edações de que trata o art. 40 desta Lei 
Complementar. devendo. em especial. dar babca. semestr.ll:!ncnte. do equi"-a!ente 
a dez: por cento do :>aldo remanescente das operações de credito realizadas a1~ 30 
de junho de 1993, com a pessoajwidica de direito pUblico que a controla., bem 
como de qualquer pessoa juridica por ela. dircta ou in?it'ctamente. contrOlada. 
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Art. 96. A SUPEC deo.-ed ser constituída no pruo má.v.imo de cento e 
Oltetlta dias da promulpção desta Lei ComPlementar como sucessora da 
Se<:retaria da Previdenc~a Complementar do Ministêno da Previdência e 
AssistC:ne~a Social. cujos quadros sedo incorporados pi! la SUPEC. 

Art. 97. São extintos o C~ Monetãrio Nacional.. criado pela Lei n: 
~.59~. de 31 de dezembro de 1964, e o Conselho Naci~ de Sepos Pri'>ados
C':'lSP. a que se referem osarts. 8", aliou. ··a~. e 32 a34 do De<;reto-Lei n° 73. de 
21 deno,;embrode 1966. 

Art. 98. As sociedades sesuradoi3S e demais instituições autonzadas a 
funcionar pela SUSEP ter<to prazo de um ano a partir da \llgCncia desta Lei 
Complementar, para se adaptarem ao que nela se dispõe. 

Parágrafo iin~.eo. É assegurado .is sociedades de seguro que, na data da 
P.ublicação desta Lei Complementar, te~ autorização para. operar 
:>Jmultanearm:nte no ramo vida e em outros ramos, continuarem detentoras de W 
autorilação. desde que:: 

I- tenham administrações distinw para is duas a.tividad~ 

. II - promovam a completa separaçjo da contabilidade das operações 
rea!tzadas no ramo '"'da das dema1s operações. sem preJUÍZO das demais 
extgi:nc1as da.leSJ;slaç:lo, especifi~ 

III -o lucro resultante da sociedade reverta, inlesraJmente, para a g:anmaa 
das operações do ramo vida da sociedade. 

Art. !W. No prazo de cento c oitenta dias, a partir da .. ;gemia desta Lei 
Complementar. as entidades e pessoas prmbidas de ter participações nO" caprtal 
de SOCtedade corretora. cos tennos da presente l..et Complementar, de1.'er.lo 
~hminar tus participações. 

Art. 100. Permanecem em .,.;gor os dispositivos da Lei n" 6.024. de 13 de 
março de 1974. at6 a promulpçào de lei que trate dos processos de mtervençào, 
liqUidação e falência. .. 

Art. 101. As nonnas editadas pelo Conselho Monetãrio Nacional, 
Conselho Nacwnal de Seguros Pri .. 'ados. Banco Central do Brasil. Comissão de 
Valores Mobili:irios. Superintendtncia de Seguros Privados e pela Secretaria de 
Pre<.1detlcia Complementar do Ministerio da PrcvidCncía Social at6 a data da 
enD'ada em \o1gor desta lei Complmentar, aplicar-se-âo sempre que com ela não 
confinem. 

Art. 102. Esta lei Complementar entra em vigor na data de ;rua 
publicação. 

Árt. 103. Revogam-se as disposições em contráric:. 

.JL:sTIFICACÁO 

O ~nte projeto de !ei complementar visa a regular, de forma 
abrangente, o SlStema Fmanceiro Nacional. consoante previsto na Constituição. 
em seuan. 192. combinado com os arts. 163, V. e 164. 

O Sistema Financeiro Nacional. nos termos do art. 1° do prOJeto. 
ser.i composto pelo CC'nselho Financeiro Nacional, pelo Banco Cemral do Brasll, 
pela Supcrintendênct.a de Fiscalização e Controle das Instituições Bancarias. pela 
Comissão de Valores Mobiliários. pela Supcrictendêccia de St:gW"Os Prh"ados. 
pela Superintendênc1a de PrevidetM:L:I Complementar e pelas dema.IS instituições. 
publicas e privadas. autonzadas a atuar nos segmentos especificas. 

A matCria, dada a StJa complexidade e extensão, e regulada em nove 
capitulas. desdobrados em seções diversas. 

A preocupação básica. ao se conceber tal projeto. foi a de atribuir ao 
Banco Central. pedra de toque do próprio Sisteril,a F~eiro Nacional, o 
mi:cimo de independência possíVel. respeitada a realidade brasileira e os 
oarãmetros constitucionazs. 

O que se pretende. quando se fala em Banco Central independente, 
basicamente, e impedír que a politica monetária sustente ações governamentais 
equivocadas pelo ficanciamento do d6fici:l: público, qUe somente traria 
instabilidade ao sistema econõmico. 

A independência do Banco Central e;cige nfo a~nas a··aprovação 
dos int~tes de sua Diretoria pelo Senado Fcrlcrcl. cu:T. r:rtar.dato nJo 
coincidente com o do Presidente da RepUblica. 

É necessàrio, tamb6n. por um lado, obstar que o Governo tenha 
e:'l:clusividade ou maion.a no órgão de condução da politica monetàna:_ e. por 
outro. criar mecanismos de controle das ações do Banco Centrai que possam 
beneficiar. diretamente, o Governo, como a politica de -zeragem automirica. de 
posições-, na qual o Banco Central compra e vende nlulos pUblicos quando e 
quanto os bancos desejarem.. garantindo altissima liquidez a esses titulas, quase 
igual à da moeda. 

No presenle projeto de regulação do Sistema ·financeiro Nacional. 
propõe-se que a politica monetaria seja normarizada pelo Conselho Fi.naaceiro 
Nacional, integrado pela prõpria Diret:oria Executiva do Banco Central {um 
presidente e. ao miximo, seis diretores) e por oito membros aw:õnomos, não 
oriundos do Governo. 

AJJ Conselho Financeiro Nacional ~ presidido pelo Presidente do 
Banco central: a quem se atribui o stanlS de ministro de Estado -. cabe a 
condução da politica monetária sob todos os aspectos. inclusive quacto à 
composíçio da carteira de titulos pUblicos que o Banco Central poderi manter c 
quanto a re!!I35. condições e mecanismos de autorização par.t o Banco Central 
compr.i-los ou ,·endê-los. 

A fiscalização das instituições financeiras bancârias é atribuida.. no 
projeto, â Superintendêacia de f~ e Conttole de Instituições Bancirias. 
nova autarquia vinculada ao Ministerio da Fazenda. que de<.-e atuar em 
artic:ulação com o Banco Central. mas com ele não se confunde. 

Nova será. tambem, a Superintendência de Previdência 
Complementar, autarquia vinculada ao Minist6rio da Previdência e Assisti-neta 
Social, cem o objetivo pnncipal de zelar pela liquidez e sotvCocta das eot1dade:> 
de pre-.ideacia pnvada ~bada. 

No mais. são mantidas a Comissão rle Valores Moblli<irio:> e a 
Superintendência de Seguros ?ri .. '3dos. basicamente. oa forma da lc:g~slação 
vigente, salvo: no Ul.nmo c:aso. pois a SUSEP C\lld.ar.i, tamb6m, de resseiW'OS. à 
\oiSU da un111ente reforma constitucional do art. 192. em fuce da recente 
aprovação, em segundo rumo. nesta Casa. da Proposta de Emenda à Constituição 
n"' I. de 1996 (n" .1.8. de 1995, naCàmara dos Deputados). 

Entretanto.~ instin>ido sistema de garantia de depôsttos e aplicações 
em instinnçOes financeiras, composto por duplo mecanismo: um. de garantia 
b3:sica. mediactc adesão obrigatOria por parte das instituições financeiras. que 
recoiher:.lo a um fundo 0,003% aos totais deposrtados; Outro, de garantia 
complementar, ope~onaJ. A administração do fundo deve caber a entidade 
representath-a das instituições financeiras. cão estatal. E ao sistema incumblli a 
contratação e pagamento dos auditores icdependentes. responsáveis pelo exame 
das contas das insntuições participantes-, coi!SOante for regulado pelo Conselho 
FinanceU"O Nacional. 

Afinal. prevê-se a extinção do Conselho Mooetirio NaciOnal e do 
Conselho Nacional de Seguros Privados. cujas oonnas. expedldas a~e a data da 
entrada em vigor àestt lei complementar. a par das do Banco Central, Cvr.A:. 
SUSEP etc., aplicar-se-ào :>empre que com ela não conflitem. 

É o que se propõe aos ilusttes Pares. de quem se espera a acolhida e 
o apd'feiçoamento para o presente projeto. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 163. Lei complementar disporá sobre: 
I - finanças públicas; 
11 - dívida pública externa é interna, incluída a 

das aútarquias, fundações e demais entidades con
troladas pelo poder público; 

111 - concessão de garantias pelas entidades 
públicas; 

IV - emissão e resgate de títulos da dívida pú-
blica; 

V - fiscalização das insttuições financeiras; 
VI - operações de câmbio realizadas por órgã

os e entidades da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; 

VIl - compatibilização das funções das institui
ções oficiais de crédito da União, resguardadas as 
características e condições operacionais plenas das 
voltadas ao desenvolvimento regional. 

Art. 164. A competência da União para emitir 
moeda será exercida exclusivamente pelo Banco 
CentraL 

§ 1• É vedado ao Banco Central conceder, di
reta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Na
cional e a qualquer órgão ou entidade que não. seja 
instituição financeira. 

§ 2" o Banco Central poderá comprar e vender 
títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o obje
tivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. 

§ 3" f.s disponibilidades de caixa da União se
rão deposttadas no Banco Central; as dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou 
entidades do poder público e das empresas por ele 
controladas, em instituições financeiras oficiais, res
salvados os casos previstos em lei. 

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estrutu
rado de forma a promover o desenvolvimento equili
brado do País e a servir aos interesses da coletivida
des, será regulado em lei complementar, que dispo
rá, inclusive, sobre: 

1 - a autorização para o funcionamento das ins
tituições financeiras, assegurado às insttuições ban
cárias oficiais e privadas acesso a todos os instru
mentos do mercado financeiro bancário, sendo ve
dada a essas insttuições a participação em ativida
des não previstas na autorização de que trata este 
inciso; 

11 - autorização e funcionamento dos estabele
cimentos de seguro, previdência e capttalização, 
bem como do órgão oficial fiscalizador e do órgão 
oficial ressegurador, . 

III - as condições para a participação do capttal 
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 as atri

buições do Banco Central e demais instituições fi-
nanceiras públicas e privadas; · 

V - os requisitos para a designação de mem
bros da diretoria do Banco Central e demais institui
ções financeiras, bem como seus impedimentos 
após o exercício do cargo; 

VI- a criação de fundo ou seguro, com o o9je
tivo de proteger a economia popular, garantindo cré
ditos, aplicações e depósitos até determinado valor, 
vedada a participação de recursos da União; 

VIl. - os critérios restritivos da transferência de 
poupança de regiões com renda inferior à média na
cional para outras de maior desenvolvimento; 

VIII - o funcionamento das cooperativas de 
crédito e os requisitos para que possam ter condiçõ
es de operacionalidade e estruturação próprias das 
instituições financeiras. 

§ 1• A autorização a que se referem os incisos 
I e 11 será inegociável e intransferfvel, permitida a 
transmissão do controle da pessoa jurídica titular, e 
concedida sem ônus, na forma da lei do sistema fi
nanceiro nacional, a pessoa jurídica cujos direitos te
nham capacidade técnica e reputação ilibada, e que 
comprove capacidade económica compatfvel com o 
empreendimento. 

§ 2" Os recursos financeiros relativos a progra
mas e projetes de caráter regional, de responsabili
dade da União, serão depositados em suas institui
ções regionais de crédito e por elas aplicados. 

§ 3° 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 será conceituada como 
crime de usura, punido, em todas as suas modalida
des, nos termos que a lei determinar. 

LEI N• 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976 

Dispõe sobre as Sociedades por Ações 

Art. 150. No caso de vacância do cargo de con
selheiro, salvo disposição em contrário do estatuto, 
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o substituto será nomeado pelos conselheiros rema
nescentes e servirá até a primeira assembléia-geral. 
Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a as
sembléia-geral será convocada para proceder a 
nova eleição. 

§ 1• No caso de vacância de todos os cargos 
do conselho de admi~istração, compete à diretoria 
convocar a assembléia-geral. 

§ 2" No caso de vac-ância de todos os cargos 
da diretoria, se a companhia não tiver conselho de 
administração, compete ao conselho !iscai, se em 
funcionamento, ou a qualquer acionista, convocar a 
assembléia-geral, devendo o representante de maior 
número de ações praticar, até a realização da as
sembléia, os . atos urgentes de administração da 
companhia. 

§ 3° O substituto eletto para preencher cargo 
· vago completará 'o prazo de gestão do substituído. 

§ 4° O prazo de gestão do conselho de admi
'""-. ;ão ou da diretoria se estende até a investidura 
dos novos administradores elettos. . 

LEI N• 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964 

Texto Original e Legislação Consolidada -••••• ••••••••••-••-•n•--•••••••••--••-••-••-•-••••-·-·-•-••-

DECRETO-LEI N° 73, 
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966 

Dispõe s'obre o Sistema Nacional de 
Seguros Privados, regula as operações 
de seguros e resseguros e dá outras pro
vidências 

Art. 82 Fica instituído o Sistema Nacional de 
Seguros Privados, regulado pelo presente Decreto
lei e constituído: 

a) a do Conselho Nacional de Seguros Priva
dos-CNSP; 

b) da Superintendência de Seguros Privados
SUSEP; 

c) do lnstttuto de Resseguros do Brasil- IRB; 
d) das Sociedades autorizadas a operar em se

guros privados; 
e) dos corretores habilitados. 

Art. 32. É criado o Conselho Nacional de Segu
ros Privados - CNSP, ao qual compete primitiva
mente: 

I - ixar as diretrizes e normas da política de 
seguros ~:ivac'os; 

11 - regular a constituição, organização, funcio
namento e fiscalização dos que exercerem ativida
des subordinadas a este decreto-lei, bem como a 
aplicação das penalidades previstas; 

III - estipular índices e demais condições técni
cas sobre tarifas, investimentos e outras relações 
patrimoniais a serem observadas pelas Sociedades 
Seguradoras; 

IV - fixar as características gerais dos contra
tos de seguros; 

V - fiXar normas gerais de contabilidade e es
tatística a serem observadas pelas Sociedades Se-
guradoras; · 

VI ~ delimitar o capttal do IRB e das Socieda
des Seguradoras, com a periodicidade mínima de 
dois anos, determinando a forma de sua subscrição 
e realização; 

VIl - estabelecer as diretrizes gerais das ope
rações de resseguro; 

VIII - disciplinar as operações de cosseguro, 
nas hipóteses em que o IRB não acene resseguro 
do risco ou quando se tomar conveniente promover 
melhor distribuição direta. dos negócios pelo merca
do; 

IX - conhecer dos recursos de decisão da Su
sep e do IRB nos casos especificados neste decre
to-lei; 

X - aplicar às Sociedades Seguradoras estran
geiras autorizadas a funcionar no País as mesmas 
vedações ou restrições equivalentes às que vigora
rem nos países da matriz, em relação às Socieda
des Seguradoras brasileiras ali instaladas ou que 
neles desejem estabelecer-se; 

XI - prescrever os critérios de constituição das 
Sociedades Seguradoras, com fixação dos limites le
gais e técnicos das operações de seguro; 

· XII ·- disciplinar a corretagem de seguros e a 
profissão de corretor; 

XIII - corrigir os valores monetários expressos 
neste decreto-lei, de acordo com os índices do Con
selho Nacional de Economia; 

XIV - decidir sobre sua própria organização, 
elaborando o respectivo Regimento Interno; 

XV - regular a organização, a composição e o 
funcionamento de suas Comissões Consultivas; 

XVI - regular a instalação e o funcionamento 
das Bolsas de Seguro. 

Art. 34. Com audiência 'obrigatória nas delibe
rações relativas às respectivas finalidades espeéífi
cas, funcionarão junto ao CNSP as seguintes Co
missões Consultivas: 

· 1-de Saúde; 
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11-de Trabalho; 
III - de Transporte; 
IV-Mobiliária e de Habitação; 
V-Rural; 
VI -Aeronáutica; 
VIl - de Crédito; 
VIII -de Corretores. 
§ 1° O CNSP poderá criar outras Comissões 

Consultivas, desde que ocorra justifiCada necessidade. 
§ 2" A organização, a composição e o funcio

namento ·das Comissões Consultivas serão regula
dos pelo CNSP, cabendo ao seu. Presidente desig
nar os representantes que as integrarão, mediante 
indicação das entidades participantes delas. 

(À Comissão de Consú1uição, Justiça 
e Cidadania.) 
. ' . . ' . ' . ' 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Pro
jeto será publicado e remetido à comissão compe
tente, devendo ter a .sua tramitação iniciada a partir 
do dia 1 éle ago~o do corrente ano. 

. . Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
Sr. 1° SecÍelário em exercício, Senador Romeu Tuma. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N°718,DE 199& 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de 
Lei da Câmara n• 2, de 1996 (n• 259/95, na Casa de 
origem), que altera a redação do § 1° do art. 52 da 
Lei n• 8.078, de 11 de setembro de 1990, que "dis
põe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências". 

Sala das Sessões, 23 de julho de 1996. - Elcio 
Alvares - Sérgio Machado - Ronaldo CUnha 
Uma - Francelina Pereira - Epitacio Cafeteira - . 
Valmir Campelo. 

REQUERIMENTO N2 719, DE 1996 

Senhor Presideote, 
Requeremos· ui~nciià, nos "termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de 
Lei da Câmara n• 30, de 1996 (n• 1.087/95; na Casa 
de origem), de iniciatiVa do Presidente da República; · 
que dá nova redação a dispositivos da Lei n• 6.880, 
de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o Es
tatuto dos Militares. 

Sala das Sessões, 23 de julho de 1996. - Elclo 
Alvares - Sérgio Machado - Ronaldo Cunha 
Uma - Francelina Pereira - Epltaclo Cafeteira -
Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esses 
requerimentos serão votados após a Ordem do Dia, 
na forma do disposto no art. 340, inciso 11, do Regi
mento Interno. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passar-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 

Discussão em turno único do Projeto 
de Resolução n• 77, de 1996 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n• 408, de 
1996), que concede ao Estado de Pemam
bucq elevação temporária do limite previsto 
no art. 4°, 11, da Resolução n• 69, de 1!;195, 
do senado Federal, e autoriza a contrata
ção, por aquele Estado, de operação de cré
dito no valor· de vinte e cinco milhões, sete
centos e noventa e quatro mil reais, junto ao 
Banco do Nordeste do Brasil S.A., no âmbito 
do Programa para o Desenvolvimento do 
Turismo no Nordeste- PRODETUR. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos" 
termos do art. 235, inciso 11, letra f, do Regimento ln
temo. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
. Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

disCussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para reda-

ção final · · 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo -Item 2: 

Discussão, em tumo único do Projeto 
de Resolução n• 78, de 1996 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 

· como conclusão de seu Parecer n• 409, de 
1996), que autoriza o Estado de Goiás a ele
var temporariamente· o seu limite de endivi
damento, para que possa assumir a totalida
de da dívida do Banco de Desenvolvimento 

· do Estado de Goiás - BD-GOIÁS (em liqui
dação ordinária), perante o Sistema BNDES, 
no valor de oitenta e sete milhões, seiscen
tos e quarenta e dois mil, setecentos e vinte 
e oito reais e noventa e nove centavos, con
siderada a data base de 30-11-95. 
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Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235, 11, letra f, do Regimento Interno. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para reda· 

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Esgota· 

da a matéria constante da Ordem do Dia. A Presi· 
dência convoca, desde já, sesSão deliberaliva ex
traordinária do Senado, a realizar-se na próxima 
quinta-feira, dia 25, às 10h30min, destinada à apre
ciação das matérias em regime de urgência . 

. O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) 
Passa-se à apreciação do Requerimento n• 

718, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto 
de Lei da Câmara n• 2, de 1996. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere fiijurará na Ordem do 

Dia da sessão extraordinária da próxima quinta-feira. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) :_· Apre-. 

ciação do Requerimento n• 719, de urgência, lido no 
Expediente, para o Projeto de Lei da Cámara n• 30, 
de 1996. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do 

Dia de sessão extraordinária da próxima quinta-feira. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a 

mesa, redações finais que, nos termos do art 320, 
do Regimento Interno, se não houver objeção do 
Plenário, serão lidas pelo Sr. 12 Secretário em exer
cício, Senador Romeu Tuma. 

São lidas as seguintes: 

PARECER N2 426, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n" 77, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 77, de 1996, que conce
de, ao Estado de Pernambuco, elevação temporária 
do limite previsto no art 42, 11, da Resolução n• 69, 

de 1996, do Senado Federal, e autoriza a contrata
ção, por aquele Estado, de operação de crédito no 
valor de R$25.794.000,00 (vinte e cinco milhões e 
setecentos e noventa e quatro m~ reais), junto ao 
Banco do Nordeste do Brasil S. A., no âmbito do 
Programa para o Desenvolvimento do Turismo no 
Nordeste- PRODETUR. 

Sala de Reuniões da Comissão, 23 de junho 
de 1996.- José Samey, Presidente- Ney Suassu
na, Relator- Levy Dias- Eduardo SUplicy. 

ANEXO AO PARECER N2 426, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1996 

Concede, ao Estado de Pernambu
co, elevação temporária do Hmite previs
to no art. 42, II, da Resolução n• 69, de 
1995, do Senado Federal, e autoriza a 
contratação, por aquele Estado, de ope
ração · de crédito no valor de 
R$25.794.000,00 (vinte e cinco milhões e 
setecentos e noventa e quatro mO reais), 
junto ao Banco do Nordeste do Brasil S. 
A., no âmbito do Programa para o Desen
volvimento do Turismo no Nordeste -
PRODETUR. 

O Senado Federal resolve: 
Art 12 É concedido, ao Estado de Pernambu

co, elevação temporária do limite previsto no art. 42 • 

11, da Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal, 
a fim de que possa realizar a operação de crédito de 
que trata o art. 2" 

Art 22 É autorizado o Estado de Pernambuco a 
realizar operação de crédito junto ao Banco do Nor
deste do Brasil S. A., para com as seguintes carao
leristicas: 

a) valor pretendido: R$25.794.000,00 (vinte e 
cinco milhões e setecentos e noventa e quatro mil 
reais), a preços de 30 de abnl de 1996; 

b) tàxa de juros: equivalente ao custo dos re
cursos do empréstimo BID/BNB, definida a cada se
mestre; 

c) comissão de repasse: 2,5% a.a (dois vfguia 
cinco por cento ao ano) sobre o saldo devedor da 
operação; 

d) comissão de crédito: até 0,75% (zero vírgula 
setenta e cinco por cento ao ano), sobre o saldo não 
desembolsado do crédito aberto exígivel mensal
mente, nas mesmas datas de vencimento dos juros, 
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e desde a assinatura do contrato de empréstimo n• . 
841/QC-BR (BNB/BID); ' 

e) taxa de inspeção e supervisão: 1% (um por 
cento) sobre o valor do crédito aberto, debitada à 
conta de empréstimo do Estado, na forma que o 
Banco lnteramericano de DesenvoMmento vier a 
lançar na conta do Banco do Nordeste do Brasil, de 
acordo com o contrato nO 841/QC-BR; 

t) destinação dos recursos: projetos de obras 
múltiplas (transportes, saneamento, administração 
de reslduos sólidos, proteção e recuperação am
biental) e desenvolvimento institucional: 

g) condições de pagamento: . 
· - do principal: em duzentos e cinqüenta parce

las mensais, após vinte e cinco meses de carência; 
- dos juros: mensalmente, inclusive durante a 

carência; 
h) garantiil: cotas do Fundo de Participação 

dos Estados-FPE. . ·, 
· . Art. 3" A contratação da operação de crédito a 

que se refere o artigo anterior deverá efetivar-se no 
prazo 'máximo· de duzentos e setenta dias contado 
da data da publicação desta Resolução. 

Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua pubr~cação. 

PARECER N" 427, DÉ 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção nO 78, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 78, de 1996, que autori
za o Estado de Goiás a elevar temporariamente o 
seu limite de endividamento, para que possa assu
mir a totalidade da divida do Banco de Desenvolvi
mento do Estado de Goiás- BD-GOIÁS (em liquida
ção ordinária), perante o Sistema BNDES, no valor 
de R$87.642.728,99 (oitenta e sete milhões, seis
centos e quarenta e dois mil, setecentos e vinte e 
oito reais e noventa e nove centavos), considerada a 
data base de 30 de novembro de 1995. 

Sala de Reuniões da Comissão, 23 de julho de 
1996. -José Sarney, Presidente - Ney Suassuna, 
Relator- Levy Dias- Eduardo Suplicy. 

ANEXO AO PARECER N• 427, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, , Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1996 

Autoriza o Estado de Goiás a elevar 
temporariamente o seu limite de endivi-

damento, para que possa assumir a tota
lidade da dívida do Banco de Desenvolvi
mento do Estado de Goiás - BD-GOIÁS 
(em liquidação ordinária), perante o Sis
tema BNDES,i no valor de 
R$87.642.728,99 (oitenta e sete milhões, 
seiscentos e quarenta e dois mil, sete
centos e vinte e oito reais e noventa e 
nove centavos), considerada a data base 
de 30 de novembro de 1995. 

O Senado Federai resolve: 
Art. 1° É o Estado de Goiás autorizado, nos ter

mos do art. 1 O da Resolução n• 69, de 1995, do Se
nado Federal, a elevar temporariamente o seu limite 
de endividamento, para que possa assumir a totali
dade da dívida do Banco de DesenvoMmento do Es
tado de Goiás - BD-GOIÁS, perante o Sistema 
BNDES, no valor de R$87.842.728,99 (oitenta e sete 
milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, setecentos e 
vinte e oito reais e noventa e nove centavos), conside
rada a data base de 30 de novembro de 1995. 

Art 2" A operação de crédito terá as seguintes 
características: , 

a) valor ptetendido: R$87.642.728,99, dividido 
em dois subcréditos: 

Subcrédito • A': R$66.621.490,87 (sessenta e 
seis milhões, seiscentos e vinte e um mil, quatrocen
tos e noventa reais e oitenta e sete centavos), cor
respondente ao saldo devedor, vencido e vincendo, 
apurado em 30 de novembro de 1995, excluldos os 
encargos que, em decorrência da mora, sejam supe
riores aos juros compensatórios contratuais; 

Subcrédito •a•: R$21.021238,12 (vinte e um 
milhões, vinte e um mil, duzentos e trinta e oito reais 
e doze centavos), correspondentes à diferença entre 
o saldo devedor total, apurado em 30 de novembro 
de 1995, e o montante apurado para o Subcrédito 

b) taxa de juros: 6o/oa.a. (seis por cento ao 
ano), conforme Decisão DIR091196-BNDES; 

c) indexador: T JLP; 
d) condições de pagamento: 
- do ·Subcrédfto 'A •: em cento e quarenta e um 

meses, sendo as parcelas assim definidas: 
1 - nove parcelas mensais e sucessivas no va· 

lor total de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais); 
2 - cento e trinta e dois meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, cada uma no 
valor do principal vincendo da dívida, deduzido o 
valor correspondente às nove primeiras parcelas, 
dividido pelo número de prestações de amortiza- : 
ção ainda não vencidas, vencendo-se à primeira 
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em 15 de janeiro de· 1997 e a úHima em 15 de de
zembro de 2007; 

- do Subcrédito •a•: em prestação única, com 
vencimento em 15 de janeiro de 2008, a qual poderá 
ser automaticamente dispensada pelo BNDES, se 
verificado o pontual cumprimento pelo beneficiário 
de todas'as obrigações previstas no Contrato; 

- dos juros: mensalmente exigíveis; 
e) garantia: cotas-partes do Fundo de Partici

pação dos Estados- FPE. 
Art. ·3" Esta autorização deverá ser exercida no 

prazo de duzentos e setena dias, a contar da publi
cação desta resolução. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os pa
receres vão à publicação. 

, . • Sobre a\mesa, requerimento que será lido pelo 
\Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Romeu 
Tu ma 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 720, DE 1996 
' 

Senhor Presidente, , i \ · 
Nos tennos do art.. 321 do Regimento lrifemo, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n• 77, de 1996 (apresentado pela Comis
são de Assuntos Económicos como conclusão de 
seu Parecer n• 408, de 1996), que concede, ao Es
tado de Pernambuco, elevação temporária do limite 
previsto no art. 4°, 11, da Resolução n• 69, de 1995, 
do Senado Federal, e autoriza a contratação, por 
aquele Estado, de operação de crédito no valor de 
vinte e cinco milhões e setecentos e noventa e qua
tro mil reais, junto ao Banco do Nordeste do Brasil 
S.A., no âmbito do Programa para o de Desenvolvi
mento do Turismo no Nordeste- PRODETUR. 

Sala das Sessões, 23 de julho de 1996. - Car
los Wilson- Casildo Maldaner. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em vo
tação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
pennanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 

apreciação 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 
pennanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada 
Aprovada a redação final, o projeto vai à pro

mulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador Romeu Tuma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 721, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 321 do Regimento Interno, 

requeiro a dispensa de publicação, para imediata 
discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n• 78, de 1996 (apresentado pela Comis
são de Assuntos Económicos como conclusãó de 
seu Parecer n• 409, de 1996), que autoriza o Estado 
de Goiás a elevar temporariamente o seu limite de 
endividamento, para que possa assumir a totalidade 
da divida do Banco de Desenvolvimento do Estado 
de Goiás- BD-GOIÁS (em liquidação ordinária), pe
rante o Sistema BNDES, no valor de oitenta e sete 
milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, setecen
tos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos, 
considerada a data base de 30-11-95. 

sala das Sessões, 23 de julho de 1996. - Mau
ro Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em vo- . 
tação o requerimento. 

Os Srs. Senados que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata 

apreciação da redação final. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

pennanecer senados. (Pausa) 
Aprovada. 
AproVa.da a redação final, o projeto vai à pro

mulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi

dência convoca sÉlssão extraordinária a realizar-se 
hoje, às 18h45min, destinada à apreciação de re
querimento de urgência. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) 
Está encerrada a Sessão. 
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· (Levanta-se a Sessão às 18h44min.) 

Ata da 21• Sessão Deliberativa Extraordinária, 
em 23 de julho de 1996 

2' Sessão Legislativa Extraordinária, 
da 50" Legislatura 

Presidência da Sra. Emt1ia Fernandes e 
do Sr. Nabor Júnior. 

À$ 18 HORAS E 45 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio· Carlos Magalhães -
Antonio Carlos Valladares - Bello Parga - Benedita 
da Silva- Beni V eras - Bernardo Cabral - Carlos Be
zerra - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho 
Jorge - Edison Lobão - Eduan:Jo ~uplicy - ~leio Al
vares - Emma Fernandes - EpitaCIO Cafeteira - Er
nandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando Be
zerra - Raviano Melo - Francelina Pereira - Freitas 
Neto - Geraldo Melo ;Gerson Camata - Gilberto Mi
randa - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Hum

.berto Lucena- fris Rezende -Jefferson Peres -João 
França - JoãO" Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pi
nheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José AI- · 
ves - José Bonifácio - José Eduaf.!lo Outra - José Fo
gaça- José lgnácio Ferreira- José Roberto Arruda
José Samey - Lauro campos - Levy Dias - Luci~io 
Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Manna 
Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior 
- Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan -
Osmar Dias - Ramez Tebet - Regina Assumpção -
Roberto Requião - Romero Jucá - Homeu Tuma.
Ronaldo Cunha Uma - Sebastião Rocha - SérgiO 
Machado - Teotonio Vilela Filho - Valmir Campelo - · 
Vilson Kleinübing - Waldeck Omelas. 

A SRA.. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - A 
liSta de presença acusa o comparecimento de 68 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Romeu 
Tuma. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 722, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, art. 336, alínea b, do 

Regimento Interno do Senado Federal, requeremo~ 
a Vossa Excelência urgência para o Projeto de Le1 
da Câmara n• 38, de 1996, que acrescenta parágra-

fo ao art. goda Lei n• 5.889, de 8 de junho de 1973, 
que "Estatui normas reguladoras do trabalho rural e 
dá outras providências". 

Sala das Sessões, 23 de julho de 1996. - Es
peridião Amin - Jader Barbalho - Sé~gio Macha
do - Vilson Kleinübing - Romero Juca. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Em votação o requerimento. 

O Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. JOSÉ EDUARDO DUJRA - Peço verifi

cação de votação, St" Presidente, com o apoiamen
to dos Senadores Eduardo Suplicy, Lauro Campos e 
Marina Silva. 

A SRA.. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) - O 
nobre Senador José Eduardo Outra pede verificação 
de votação. Sendo regimental a solicitação, S. 'Ex" 
será atendido •. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Peço a pa
lavra para encaminhar a votação, St" Presidente. 

A SRA.. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra, 
Uder do PT, por cinco minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - St" 
Presidente, solicitei verificação de votação porque 
estou cobrando um compromisso que lideranças do 
Governo assumiram logo após o massacre dos sem 
terras ocorrido em Carajás. 

Naquela ocasião, a Presidência da Casa reu
niu-se com as lideranças de todos os partidos, quan
do se estabeleceu o compromisso de dar agilidade 
aos projetos que tratavam de reforma agrária, ~anto 
na Câmara dos Deputados, quanto no Senado Fe
deral. Infelizmente, depois que os cadáveres esfria-
ram, parece que isso deixou de ser verdade. · 

Estão em tramitação n.esta Casa os Projetas 
de Lei da Câmara n"s. 34 e 39. Um deles estabelece · 
como prerrogativa do Ministério Público a sua inter
venção nas ações que envolvam l~ígios coletivos pela 
posse da terra rural e nas demais~ em que haja 
interesse público; o outro trata da questão de conces
são de fiminares em processos de reintegraç!io de 
posse. Esses dois projetes foram aprovados na Câma
ra dos Deputados por intermédio de acordo. 

Os projetos originais, de autoria do Deputado 
Domingos Outra, tinham um texto mais radical. To
davia, as diversas fotça.s existentes n~ Câmara che
garam a um acordo sobre essas maténas. 

Os citados projetes chegaram ao Senado, e o 
líder do Governo, na semana passada, garantiu-me 
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que pelo menos ao projeto que trata do Ministério 
Público seria dada a urgência no dia de hoje. No en
tanto, fomos surpreendidos com a retirada do reque
rimento de urgência· relativo a essa matéria 

Em função disso e por considerar que não dá 
para tratar como urgência apenas aqueles que são 
de interesse de proprietários, é que apresentamos 
este requerimento de verificação de votação e enca
minhamos contra a urgência desse projeto. 

Registramos. que se hower um requerimento, 
assinado pelos líderes do Governo, incluindo no re
querimento de urgência o Projeto de Lei da Câmara 
n• 34, nós retiramos o pedido de verificação. Caso 
contrário, vamos mantê-la. Isso poderá ser feito até 
o momento da votação. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Esclareço, nobre Senador José Eduardo Outra, que 
V. Ex" utilizou da: palavra como líder, visto que avo
tação já foi realizada e foi pedido verificação de vo
tação.· 

Apenas para esclarecimento de V. Ex" e dos 
demais Srs. Senadores. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr" Presidente, 
peço a palavra 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Tem V. Ex" a palavra. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT -8P. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr" 
Presidenta, Senadora Emília Fernandes, trata-se de 
uma questão extremamente importante sobre em 
que medida o Senado Federal efetivamente vai con
tribuir para que os instrumentos legais relativos à re
forma agrária possam estar sendo considerados 
com a devida urgência. 

Se o Senado Federal quer demonstrar que não 
é tão verdade aquilo que ·o Rei do Gado" mostrou 
neste final de semana, ou seja, um senador falando 
sozinho para um plenário que foi se esvaziando, por
que estava falando sobre a necessidade da realiza
ção da reforma agrária, não é este o caminho. Hoje, 
aqui, alguns senadores usaram da palavra para di
zer que não é bem assim, que o Senado se interes
sa e quer que se realize a reforma agrária. E nós .va
mos retirar a urgência, adiar a votação justamente 
de projetes importantes para a realização da .reforma 
agrária? 

Faço um apelo no sentido de que votemos con
trariamente a esse requerimento, na linha do que ex
pressou o Senador José Eduardo Outra. 

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -
Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

O SR. SÉRGIO MACHADO - Sr" Presidente, o 
PSDB recomenda o voto "sim". 

Mais algum Senador necessita orientar sua 
bancada? (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Bernardo Cabral - Carlos Wilson - Epitacio 
Cafeteira - Emandes Amorim - Geraldo Melo -
João França - Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro -
Nabor Júnior- Ramez Tebet- Regina Assumpção
Romeu Tuma- Sérgio Machado. . 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Eduardo Suplicy - Josaphat Marinho - José 

Eduardo Outra- Lauro Campos- Marina Silva- Os
mar Dias- Roberto Requião. 

A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Votaram SIM 13 Srs. Senadores; e NÃO 07. • 

Não houve abstenção. 
Total: 20 votos •. 
Não houve quorum. 
A Presidência suspenderá a sessão por 1 O mi

nutos, fazendo acionar as campainhas para o com
parecimento dos Srs. Senadores ao plenário. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Sr" Presidente, 
peço a palavra pela ordem. . 

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr' Presidente, é 
para colaborar com nossos colegas que estão au
sentes. Eu gostaria de indagar da Mesa se, verifica
da a votação, os que não estão presentes levarão 
falta e sofrerão descontos nos seus salários? 

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) -
Esclareço ao ilustre Senador Bernardo cabral que 
não, porque já tivemos uma outra sessão, onde foi 
verificada a presença. Esta é a deliberação da 
Mesa. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Sr' Presidente, 
o nosso eminente colega Senador Jefferson Péres 
teve que se ausentar para urna reunião no Ministério 
do Planejamento, e eu estou aqui exatamente para 
poder defender sua presença. 

A SRA. PRESIDENTE (Emilia Fernandes) - A 
sessão está suspensa por 1 O minutos, quando pro
cederemos a nova votação. 

(Suspensa às 18h56min, a sessão é reaberta 
às 19h06min.) 

A Sr' Emt1ia Fernandes, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior. 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Está 
reaberta a sessão. 

A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu
pem os seus lugares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Bernardo Cabral - Carlos Wilson - Epitacio 
Cafeteira - Emandes Amorim - Eperidião Amin -
Geraldo Melo - Hugo Napoleão - João França -
Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Regina As
Sil!Tlpção- Romeu Tuma- Sérgio Machado- Vilson 
Kleinübing. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Eduardo Suplicy - Josaphat Marinho - José 

Eduardo Outra- L.auro Campos- Marina Silva- Os
mar Dias- Roberto Requião. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Votaram 
SIM 14 Srs. Senadores; e NÃO 07. 

Não houve abstenção. 
Total de votos: 21. 
Não houve quon.m. o ~menlo fi:a preju<:icaOO. 

O Sr. -Nabor Júnior ljeixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pela Sra. Emt1ia 
Fernandes, suplente de Secretário. · 

A SRA.. PRESIDENTE (Emília Fernandes) -
Gostarfamos de registrar, com satisfação, a presen
ça de um grupo de professores que assiste a esta 
sessão extraordinária, integrantes de um movimento 
internacional de professores chamado Equipes Do
centes. Estão presentes professores representantes 
de oito Estados brasileiros: Rio de janeiro, São Pau
lo, Rio Grande do Sul, Maranhão, Ceará, Mato Gros
so do Sul, Piauí e Paraná. E também uma repre
sentante das Equipes Docentes da Coordenação da 
América latina, do pafs vizinho, a Argentina Os 
nossos cumprimentos e a certeza de que esta Casa, 
integrada com a luta dos professores, ellC()ntrará 
saídas para a educação neste País e a maior valori
zação dos seus profissionais. 

A SRA. PRESIDENTE (Emnia Fernandes) - Os 
Sr. Senadores Esperidião Amin e Odacir Soares en
viaram discursos à Mesa, para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex's serão atendidos. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC) - Sr. Pre

sidente, Sr's e Srs. Senadores, durante todo o mês 
de maio passado, desenvolveu-se o III Grito d!i Ter
ra Brasil, um evento promovido pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CON-

TAG, Central Única dos Trabalhadores- CUT, Fede
rações Estaduais de Trabalhadores na Agricultura
FET AGs e Sindicatos de Trabalhadores Rurais. 

Esse Grito "é uma manffestação nacional dos 
agricultores, familiares e assalariados rurais pela de
finição de políticas públicas que possibilitem o de
senvolvimento do meio rural, assegurando condiçõ
es dignas de vida e de trabalho à população do cam
po, com justiça social e democraCia econõmica". 

Neste ano, as e11tidades promotoras do evento 
se empenharam na mobilização do Pafs em tomo de 
três temas: a valorização da agricultura familiar, a 
reforma agrária e o emprego. 

A centralização dos debates e das reivindica
ções sobre esses temas foi, a meu ver, uma iniciati
va muito oportuna e importante para o momento 
atual do Brasil, pois dar soluções a esses problef[las 
significará resolver uma série de pendênCias que re
tardam o desenvolvimento da nossa agricultura e 
que são causadoras de inúmeros conflitos que acon
tecem no campo. 

Reivindicar uma atenção especial das nossas 
autoridades para a agricultura familiar e o mesmo 
que lutar para a melhoria do abastecimento interno 
do País, pois essa modalidade de exploração da ter
ra diretamente pelo agricultor ou por sua família, 
apesar de ocupar uma área· quase três vezes menor 
do que a ocupada pela agricultura patronal, produz 
uma quantidade de alimentos equivalente à dessa, o 
que serve para demonstrar' ó grau de eficiência que 
caracteriza a agricultura familiar em nosso Pafs. En
quanto a agricultura familiar abrange uma área de 
cinqüenta e oito milhões de hectares, a agricultura 
patronal se espalha por cento e cinqüenta milhões. 
Além disso, as pessoas que se enquadram nessa 
modalidade possuem poucas. terras, têm dificulda
des de ca,pacitação de recursos humanos, não dis
põem de recursos próprios para investimentos e, na 
prática, estão ainda alijadas das políticas de crédito 
ag~fcola. 

Mesmo assim, a agricultura fammar agrega 
uma população economicamente ativa de q'uatorze 
milhões de pessoas - cerca de oitenta por cento da· 
mão-de-obra rural brasileira - e ·é a grande responsá
vel pelo abastecimento interno de carne suína e de 
aves, leite, ovos, batata, trigo, cacau, banana, café, 
milho, feijão, algodão, tomate, mandioca e laranja. A 
agricultura patronal se concentra preponderante
mente na produção de carne bovina, cana-de-açú
car, arroz e soja . 

De acordo com dados da FAO!Incra, cerca de 
cinqüenta por cento dos agricultores familiares são 
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agricultores periféricos, minifundistas que vendem 
sua força de trabalho e que só produzem para a sua 
subsistência, fazendo da propriedade apenas um lu
gar de moradia 

Esses dados todos já são de per si argumentos 
sólidos a justificarem uma atenção especial à agri
cultura familiar, para que ela possa se tomar mais 
eficiente, mais produtiva e mais lucrativa. É chegada 
a hora de o Governo olhar com .outros olhos para 
esse setor produtivo, com linhas especiais de crédito 
e com· o fornecimento de assistência técnica para 
que se modernizem as velhas técnicas produtivas 
ainda tão arraigadas em nosso interior. 

Normalmente, os planos de safra anunciados 
pelo governo destinam a maior fatia dos recursos à 
agricultura patronal ou a agricultores bem consolida
dos, ficando os pequenos e médios agricultores com 
as sobras. Não se leva em conta que esse setor é 
mais carente de recursos e, entre esses agricultores, 
a adimplência é mufto maior, havendo, pois, menos 
riscos na concessão dos empréstimos. 

Felizmente, essa situação já tende a melhorar. 
No finalzinho do mês passado, o Governo, ao anun
ciar o plano de safra 96197, destinou um bilhão de 
reais para o Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar - PRObiAF, com juros de 
nove por cento ao ano. Se comparados aos recursos 
destinados a esse setor no ano passado, o acrésci
mo já foi muito significativo, pois houve um salto de 
duzentos e cinqüenta milhões para um bilhão. 

Essa decisão do Governo serve para mostrar 
que o Grito da Terra Brasil estava no caminho certo e 
já surtiu efeito, mesmo considerando que a reMndica
ção dos agricultores era de dois bilhões de reais. 

O segundo item da pauta de reMndicações - a 
' reforma agrária- é igualmente importante para forta
lecer a agricultura familiar, para aumentar a produ
ção de alimentos no Pafs e, acima de tudo, para 
acabar com a violência no campo, essa mancha que 
tanto envergonha o Brasil. Para alcançar isso, só 
mesmo uma reforma agrária bem estruturada, que 
se preocupe em favorecer o acesso à terra e em for
necer aos agricultores condições de serem produti
vos e eficientes. 

Segundo avaliação da Confag, terra para essa 
. reforma não é o problema. Existem no Brasil cen::a 
de cento e sessenta e seis milhões de hectares de 
terras agricultáveis, totalmente improdutivos. Para 
dar quarenta hectares a cada uma das duzentas e 
oitenta mil famfiias que o atual Governo pretende as
sentar até 1998, seriam necessários tão somente 
onze milhões e duzentos mil hectares, menos de 

sete por cento do total das terras improdutivas. Se 
ao menos isso fosse feito, o passo em direção à pa
cificação do campo já seria enorme. 

Já foi tantas vezes repetida aqui nesta tribuna 
e por esse imenso Brasil afora uma verdade da qual 
todas as pessoas de bom senso já se convenceram, 
mas que o Governo teima em nãó aceitar. é mais 
barato investir para que os agricultores fiquem no 
campo do que, depois, resolver os problemas so
ciais que eles criam, quando se mudam para as ci
dades. 

É melhor que o Brasil tome logo providências 
nesse sentido do que, mais tarde, ter de pagar para 
que os agricultores voltem para o campo, ou, como 
já ocorre em países europeus, criar um sem-número 
de vantagens para que continuem vivendo lá; em 
outras palavras, pagar para que não se mudem para 
as cidades. 

A Contag apresenta duas sugestões perfeita
mente aplicáveis para se contornar o problema da 
falta de terras para a execução dos projetes de re
forma agrária: a primeira é a desapropriação das ter
ras de agricultores inadimplentes ou que foram hipo
tecadas pelo Banco do Brasil ou outros bancos ofi
ciais para garantia de dívidas já vencidas ou em que 
se comprovou a prática do trabalho escravo. A outra 
é a expropriação doS imóveis rurais em que foi cons
tatado o cultivo de plailtas psicotrópicas, conforme 
está previsto na própria Constituição Federal. Ado
tando essas medidas, a titulação das terras se pode
rá dar em tempo muito mais reduzido e a implanta
ção dos projetes será sensivelmente acelerada 

Não basta, porém, só distribuir terras. O III Gri
to da Terra Brasil reMndica também que se assegu
rem aos assentados condições de se desenvolve
rem, de se tomarem autônomos e que possam ter 
acesso permanente à assistência técnica e a tecno
logias adequadas à agricultura familiar, pois é assim 
que a reforma agrária se consolida 

O terceiro item desse evento diz respeito ao 
emprego e às relações trabalhistas na área rural. 
Nesse assunto, o trabalhador rural está em nítida 
desvantagem. Enquanto nas cidades a maioria da 
população economicamente ativa- vinte e nove e 
meio por cento - recebe de dois a cinco salários mí
nimos, no campo, quarenta vírgula quatro por cento 
dos trabalhadores recebem de meio a dois salários 
mínimos e doze vírgula quatro por cento recebem 
menos de meio salário. Complementado esses da-

. dos, o IBGE constatou que setenta e sete por cento 
· ··dos trabalhadores rurais não têm carteira assinada, 

o que subtrai deles o direito a férias, ao décimo ter-
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ceiro salário, ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, aos benefícios da previdência social, espe
cialmente à aposentadoria. Para agravar ainda mais 
esse quadro, uma nova prãtica vem tomando conta 
do meio rural: ao invés de admitir oficialmente os 
seus trabalhadores, os fazendeiros contratam coo
perativas de mão-de-obra Na maioria das vezes, 
porém, essas cooperativas são fantasmas e não têm 
qualquer vínculo empregatfcio com os trabalhado
res, o que faz com que todos os direitos trabalhistas 
sejam a· esses negados. 

Esses abusos poderiam ser coibidos se hou
vesse uma eficiente fiscalização do trabalho ou da 
previdência Justamente ar reside uma outra defi
ciência séria e grave do nosso País: não· existe fis
carrzação. De acordo com dados da Associação Na
cional dos Rscais de Contribuições Previdenciárias -
ANRP, em 74, ·existiam no Brasil sete mil fiscais 
para quinhentas mil empresas cadastradas. Hoje o 
número de fiscais reduziu-se para três mil e nove
centos e o de empresas cresoeu para três milhões e 
meio. Nesse panorama, qualquer esforço fiscalizató
rio se toma totalmente infrutífero. E é por isso que é 
tão comum no campo a contratação de trabalhado
res sem carteira, o pagamento de salário abaixo do 
mínimo, e práticas totalmente. impensáveis no mu~ 
do moderno, como o trabalho escravo e o trabalho 
de crianças e adolescentes. 

Por isso, a par de polfticas que incentivem a 
criação de novos empregos, é necessário que se es
tendam aos agricultores os benefícios sociais do tra
balho e se adotem prãlicas que os tirem da clandesti
nidade, como incentivo à assinatura da carteira de tra
balho, ao pagamento do salário mínimo, fim do traba
lho escravo e da utilização de crianças e adolescentes 
em trabalhos pesados. Isso, porém, não serã conse
guido sem uma fiscalização presente e eficiente, dis
posta a coibir os abusos e a fazer cumprir a Lei. 

Por outro lado, 'para se incrementar e estimular 
a produção pelos pequenos produtores ou organiza
ções familiares, é necessário que se lhes dê orienta
ção e meios (recursos financeiros e tecnológicos), a 
fim de que possam exen::er dignamente suas ativida
des, obtendo como resultado o recebimento de um 
valor justo pelo que produziram. 

O Estado de Santa Catarina tem sido um bom 
exemplo õo muito que pode ser conseguido com a 
união dos pequenos: cooperativas, condomínios sui
nícolas, annazéns comunitários, pequenas associa
ções para o uso em comum de equipamentos agrí
colas, associação de pequenos comerciantes para a 
aquisição de mercadorias. 

Posso dizer, sem falsa modéstia, que, no meu 
período de governo, contribuí para consolidar a ima
gem de Santa Catarina como um Estado desenvoM
do em termos de produção agrfcola e que tem como 
uma das características mais saudáveis a ausência 
de latifúndios, constituindo-se em exemplo de como 
pode ser racional a ocupação do campo, possibili
tando um grande salto na produção e elevando o 
Estado, de extensão relativamente diminuta, à posi
ção de quinto produtor nacional de.alimentos. Para 
mim é motivo de orgulho afirmar que, de. quase um 
milhão de trabalhadores no meio rural de Santa Ca
tarina, perto de oitocentos mil produzem comida em 
parcelas com menos de cinqüenta hectares. 

O Estado pode ser, ainda, considerado um mo
delo da gestão dos interesses rurais, com o Fundo 
de Terras do Estado de Santa Catarina, gerido_por 
um comitê estadual e comitês municipais, que parti
cipam da aprovação da proposta orçamentária e do 
plano de aplicação anual dos recursos. São repre
sentantes dos setores envolvidos, tanto de governo 
como da sociedade, decidindo sobre as medidas de 
interesse social e de desenvoMmento do Estado. 

Não pretendo alongar-me demasiadamente, 
mas considero importante ressaltar que as ações de 
governo em Santa Catarina visando ao apoio aos 
pequenos proprietários de terras abrangem, ainda, 
programa de armazenamento, acesso a insumos bá
sicos, regularização fundiária, o mecanismo do "tro
ca-troca• - que corresponde ao pagamento em pro
dutos de recursos tomados como empréstimos -, es
tímulo à diversificação da produção, e a disponibili
zação das patrulhas mecânicas, mantidas pelo po
der público, que, mediante o simbólico pagamento 
do combustível, executam serViços de manutenção 
e melhoria das condições locais e de escoamento da 
produção. 

Portanto, Sr. Presidente, quero reafirmar que 
existem múltiplas e amplas possibilidades de evitar a 
migração do campo para a cidade, sendo que algu
mas ações, de fácil execução, se revelariam muito 
mais económicas do que, depois, solucionar os pro
blemas surgidos com o inchaço das grandes cida
des, o que demanda maciços investimentos em edu
cação, saúde, moradia, saneamento e segurança, 
para dizer o mínimo. · 

Muito obrigado! 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Pre
sidente, Sr"S e Srs. Senadores, no dia 3-7 do corren
te, tomei a iniciativa de apresentar, no Senado Fede
ral, Projeto de Lei autorizando a abertura de linha de 
créditos especiais, destinados à concessão de finan-
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ciamentos, 'no lim~e máximo de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais), a serem utilizados por pessoas físicas no 
processo produtivo. 

Na justificação, referindo-me às famnias dos 
sem-terra e às de outras categorias de trabalhado
res atingidas pelo preocupante problema do desem
prego, assim me expressei: 

•muitas dessas fammas são integradas 
por cidadãos que apenas precisam de um 
pequeno impulso do Estado para poder 
'exercer os seus ofícios e inserirem-se no 
processo produtivo." 

Ainda, no artigo 32 do mencionado projeto, 
atento à exigência consillucional referente à indica
ção das fontes de recursos para as despesas previs
tas, propunha eu que o Poder Executivo fosse auto
rizado a utilizar recursos do Banco Nacional de De
senvolviment6 Económico e Social - BNDES para os 
fins do disposto no Projeto de Lei. 

Pois bem, Sr. Presidente, lendo a edição de O 
Globo, de 23107/96, tive a grata satisfação de depa
rar, em sua primeira página, com duas notícias, inti
mamente relacionadas e coincidentes com o teor do 
Projeto de Lei n2 151/96, acima comentado. 

Com efe~o. a primeira notícia vinha encimada 
pelo seguinte título: "BNDES vai dar financiamento à 
baixa renda", e a segunda, com este outro: "Desem
prego bate recorde em São Paulo". 

Aprofundando esses auspiciosos anúncios, O 
Globo dava-nos conta de que o Ministério do Plane
jamento iria lançar, em breve, uma linha de crédito 
para a população de baixa renda interessada em 
abrir ou ampliar pequenos negõcios. oe acordo com 
tais informes, o BNDES destinará, para tal fim, o 
montante de R$69 milhões, e estados, municípios e 
organizações não-governamentais (ONG) também 
contribuirão. O financiamento máximo será de R$ 
5.000,00 e o mínimo, de R$200,00. 

A segunda notícia, por sua vez, é complemen
tada pela informação de· que a taxa de desemprego 
na grande São Paulo, teria alcançado os 16,2% no 
mês passado, igualando o recorde de junho e julho 
de 1992. 

Na verdade, acrescenta o informe, o pequeno 
surto de crescimento observado no' período, que 
permitira a criação de 58 mil vagas, não foi suficien
te para acolher os 80 mi! novos trabalhadores che
gados ao mercado no mesmo perfodo. 

A aproximação que acabo de fazer desses três 
eventos coincidentes: proposição do Projeto de Lei 
n2 151/96, de minha autoria; iniciativa paralela ado
tada pelo BNDES e recorde de desemprego registra-

do em São Paulo, tem como escopo submeter ao 
foco das atenções deste Plenário, a necessidade de 
respostas urgentes que precisamos oferecer aos 
problemas por mim apontados na sustentação do 
Projeto de minha autoria, e que, agora, para con
cluir, irei repisar. 

Não podemos regatear esforços visando à 
busca de soluções múltiplas e criativas para o pro
blema do desemprego. Ele pode elevar a nfveis in
suportáveis a situação critica gerada por nossas 
desigualdades sociais, e pela ineficácia das solu
ções atê agora encontradas para nosso problema 
agrário. · • 

A crise económica que,desde a década de 
80, paralisou o crescimento económico do Pais, ge
rando, entre outros, o problema do desemprego, 
teve como resultante, se assim se pode dizer, pelo 
menos, um aspecto positivo. Ela incifou ao máXimo 
o espirita dé iniciativa ·dos brasileiros, os quais, es
picaçados pelo instinto de sobrevivência, souberam 
encontrar formas bastante criativas de garantir algu
ma renda para a própria sobrevivência e a de suas 
famflias. -

Refiro-me, não apenas, às mil formas de pro
dução caracterizadas pela chamada economia in
formal, mas também especialmente, a algumas ini
ciativas tão bem sucedidas que, partindo do nada, 
acabaram se transformando em prósperas indús
trias, sobretudo, nos ramos da panificação e das 
confecções. 

Este notável· talento brasileiro, Senhor Presi
dente, de lograr sobreviver em meio a condições 
adversas; esse recurso corajoso ao trabalho por 
conta própria e essa capacidade de encontrar sal
das de produção, a partir do quase nada, consti
tuem, a meu ver, um filão de impressentidas e ricas 
potencialidades que, bem estimuladas, podem con
correr, em muito, para o reaquecimento progressivo 
de nossa economia. 

Afinal, a opção pelo trabalho por conta pró
pria é, atê certo ponto, o fundamento da livre ini
ciativa, e, constitui, quase sempre, o primeiro pas
so dado por aqueles que acabam descobrindo que 
sua verdadeira vocação é a do pequeno empresá-. 
rio. 

Fundado nessa percepção é que apresentei 
o meu Projeto de Lei que ampara pessoas de bai
xa renda e suas modestas iniciativas de produção. 
Vejo, agora, esse projeto ampliado e concretizado 
pela oportuna medida adotada pelo BNDES. 

Acolho com grande satisfação essa medida, 
tanto mais que ela se me afigura uma das saldas, 
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para o grave problema do desemprego. É à vista 
disso, Senhor Presidente, que considero de justiça 
cumprimenfar e aplaudir o Presidente do BNDES e o 
Exm" Sr. Ministro da Fazenda, por essa e outras ini
ciativas de inegável alcance social. 

Obrigado 
A SRA.. PRESIDENTE (Emflia Fernandes) • O 

Sr. Senador Odacir Soares e a Sr' Senadora Emilia 
Fernandes enviaram à Mesa projetes cuja· tramifa· 
ção, de acordo com o disposto no art. 235, inciso III, 
alínea ·a, item 3, do Regimento Interno, devem ter 
início na Hora do Expediente. 

As proposições serão anunciadas na 
próxima sessão. 

A SRA. PRESIDENTE (Emflia Fernandes) • 
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos, designando a sessão deliberati
va ordinária, de amanhã, às 14h30min. a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N° 22, DE 1996 

. Quarto dia de discussão, em primeiro turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição n• 22, de 1996 
(n• 41/91, na Câmara dos Depu1ados), que dá nova 
redação ao parágrafo 4° do artigo 18 da Constituição 
Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n• 404, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-2-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N° 30, DE 1996 

Segundo dia de discussão, em primeiro turno, 
da Proposfa de Emenda à Constituição n• 30, de 
1996 (n• 233195, na Câmara dos Depu1ados), de ini· 
ciativa do Presidente da Repúbfica, que modifica o 
art. 34 e o Título VIII, Cap ttulo III, Seção ~ da Consti· 
tuição Federal e o art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, tendo 

Parecer sob n• 418, de 1996, da Comissão 
• de Constituição, Justiça e Cidadania, favo

rável, com emenda n• 1..CCJ, de redação, que apre
senfa. 

A SRA.. PRESIDENTE (Emma Fernandes) • 
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 19h08min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SENADOR JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA NA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 18.07.96, 
QUE SE REPUBLICA POR SOL/CfTAÇÃO 
DO PARLAMENTAR. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDS.ES. 
Pronuncia o seguinte discurso.) • Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores, vejam V. Ex's, sobretudo veja 
V. Ex", Senador Romeu Tuma, que preside esses tra· 
balhos, como é desconfortável a nossa situação. 

Pessoalmente sou, como ·disse o eminente Se
nador Gerson Camala, mais do ·que um amigo do 
Senador Mário Covas; sou· um admirador, sou aJ.. 
guém que lhe rende homenagens permanentes e 
explfcifas. 

O Governador Mário Covas está realizando,um 
Governo marcado por enormes dificuldades. Tiafa· 
se de uma !areia muito maior do que a enfrentada 
por qualquer governador do passado, em São Paulo. 
As dificuldades passaram de um para outro Gover· 
nador daquele Eslado e caíram todas no colo do Go
vernador Mário Covas. Quer dizer, todos os proble
mas apareceram agora, que o vento encostou a ler 
lha na parede. Não há mais para onde ir. O Gover
nador Mário Covas é obrigado a enfrentar dramati· 
carnente todas as questões que afligem São Paulo. 
Isso é reconhecido por nós, que temos pennanente
mente enaltecido o trabalho que S. Ex" desenvolve 
em São Paulo. Convivi nesfa Casa, durante longos 
anos, com o hoje Governador Mário Covas. Reco
nheço o seu valor de democrafa, de homem digno, 
um referencial de virtudes cívicas e éticas. Por essa 
razão, considero extremamente desconfortável o 
fato de estar aqui, nesta tribuna, posicionando-me 
anfagonicarnente ao Governador. 

Acontece que a Federação das Indústrias do 
meu Estado • peço a atenção do Presidente da CNI, 
Senador Fernando Bezerra ·, nos expôs o problema 
grave gerado por um comportamento de São Paulo 
que prejudica a todos. e nos pediu que instássemos 
junto ao Governador Mário Covas no sentido de pôr 
cobro a esSa situação. A essa gestão da Federação 
das Indústrias do Espírito Santo somam-se gestões 
de outras Federações de outros Estados. Na verda· 
de, não se pode pergunfar qual é o Es!ado que não 
é prejudicado por essa lei. Todos os Estados da Fe
deração o são. O Jomalisfa José Casado, em artigo 
publicado no O ~do de S.Paulo, no dia 17 de Ju· 
lho de 1996, diz: "E óbvio que de Manaus a Porto 
Alegre haverá reação, e as conseqüências políticas 
são imprevisíveis". 
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Na verdade, Sr. ·Presidente, estamos pergun
tando o porquê dessa situação. Não a debitamos 
ao Governador Mário Covas. Trata-se de lei vo
tada pela Assembléia Legislativa de São Pau
lo. Há uma outra normalização que a ela se 
soma. Portanto, não é fato novo. Mas a verda
de é que a situação existe e sobre ela temos 
que nos debruçar. Existe uma espada de Dâmo
cles permanentemente sobre a cabeça de cada 
Estado Federado. 

O Sr. Romeu Tuma- Senador José Ignácio 
Ferreira, permite V. Ex• um aparte quando possí
vel? 

O SR. JOSÉ JGNÁCIO FERREIRA - Reitero, 
Sr. Presidente, que o nosso posicionamento não é 
dirigido contra o Governador Mário Covas. Se o 
fosse, eu não estaria aqui. Aqui estou na condição 
de representante. E há uma relação .estreita entre 
o meu comportamento e a vontade daqueles que 
represento. Não me posso omitir. 

Vim para o Senado Federal muito mais para 
pensar nos desníveis regionais do que nos desní
veis sociais, até porque acredito que os desníveis . 
regionais são a geratriz dos desníveis sociais. Não 
posso entender esse comportamento de um Esta
do já hegemónico da Federação. Não do Governa
dor Mário Covas, do democrata Mário Covas, do 
lutador ingente que hOje enfrenta uma batalha tão 
terrível como talvez não se tenha paralelo na His
tória Republicana brasileira, em qualquer outro Es
tado. 

Nesta hora dramática o Brasil se pergunta: 
Por que essa Federação ainda persiste? Tantos 
foram os obstáculos que a ela se antepuseram. 
Como este País se manteve íntegro, Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores? Como este Pafs pôde 
manter-se íntegro enquanto os outros, em que se 
fala a língua hispânica, se desagregaram na Amé
rica Latina? Enfrentou uma inflação de quase 
100%, e não se desagregou; manteve a sua inte
gridade. No entanto, observa-se que persist
entemente as gestões são feitas no sentido de de
sintegrar este Pafs. E a chamada guerra fiscal 
nada mais é do que a tentativa dos Estados de co
locarem o nariz acima da superfície para respirar 
um pouquinho. 

Às vésperas da chegada ao Senado, do Có
digo Tributário, preocupa-nos uma lei como essa. 
Estamos sendo instados pela nossa Federação 
das Indústrias, pelas forças económicas de um Es
tado que, dentro da Região mais rica do Brasil, a 

Região Sudeste, é menos aquinhoado pelas be
nesses do Governo Federal. Tudo o que acabou 
beneficiando São Paulo e outros Estados que co
mandam esta Federação nem sempre alcançou o 
Espfrito Santo, que, apesar disso, no ano passa
do, cresceu 7,99% do seu próprio PIB, enquanto a 
União Federal cresceu apenas 4,2%. Às suas pró
prias custas, o Espírito Santo cresceu o dobro da 
União Federal em 1995: 7,99% contra 4,2% da 
União Federal. 

Desejo deixar bem claro também que a nos
sa posição é a de não pretender.votar contra esse 
projeto. Apenas desejamos .retardar um pouco a 
sua votação, para termos a oportunidade de colo
car essa situação mais claramente - situação que 
não é prejuízo de um Estado só, mas de todos os 
demais Estados da Federação, perante o Governo 
de São Paulo. São Paulo precisa repensar a reali
dade que está criada, a qual prejudica todos os 
outros Estado.s. 

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

·O Sr. Fernando Bezerra- Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. JOSÉ JGNÁCJO FERREIRA - Primeiro, 
concederei o aparte ao Senador Romeu Tuma, que 
desde o começo da nossa fala estava-o solicitando; 
em seguida, concederei a V. Ex", Senador Fernando 
Bezerra. 

O Sr. Romeu Tuma - Senador José Ignácio 
Ferreira, agradeço a V. Ex" por conceder-me o 
aparte. Estava presidindo a Mesa, mas vim ao 
plenário para ter a oportunidade de compreender 
as aflições e os pontos de vista dos Srs. Sena
dores, representantes dos Estados brasileiros. 
V. Ex" é testemunha, como os outros membros 
deste Congresso que militaram com Mário Co
vas, de que S. Ex" é um patriota, um democrata 
e um federalista. Sempre defendeu e defende a 
Federação. Ouço falar em guerra fiscal desde 
que estava em Brasma dirigindo a Polícia Fede
ral. Depois, fui Assessor especial do Governador 
Fleury e S. Ex• entrava no Supremo Tribunal 
com algumas concessões de alguns Estados e 
dizia que São Paulo não poderia, por muito tem
po, suportar a guerra fiscal, porque vinha per
dendo não novos investimentos, mas parcela 
das indústrias que tinham já tradição em São 
Paulo e levavam parte das suas produções para 
outros Estados, em razão dos incentivos fiscais. 
Penso que este é o momento decisivo para se 
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discutiremasconcessões,quandouma reforma tri
butária não consegue resolver a zorra em que 
se encontra o sistema tributário brasileiro. Os Se
nadores Beni Veras, Antonio Carlos Magalhães 
e tantos outros têm feito projetas ao Governo 
Federal de estímulos e incentivos a serem con
cedidos aos Estados do Nordeste, para que se 
desenvolvam e para que se tenha um equilíbrio 
económico, para o bem da sociedade brasileira. 
V. Ex' coloca bem a questão, defendendo a pes
soa de "Mário Covas. Faço um apelo ao Senador 
Valmir Campelo e aos outros Líderes para que 
atendam à postura do Senador Jefferson Péres 

. e não retirem a urgência. Tenho certeza absolu
ta de que o Governador Mário Covas será o pri
meiro a abrir as portas para discutir o assunto. 
Que essa reforma tributária tenha a urgência ne
cessária, porque há mais de um ano e meio nela 
se fala; se a mesma não consegue caminhar 
nem na Câmara Federal, quanto tempo demora
rá para chegar aqui? Realmente, em São Paulo 
estava crescendo, assustadoramente, a onda de 
desemprego. Provavelmente, o Governador Má
rio Covas, com a Assembléia, tomou uma posi
ção a respeito, talvez para abrir uma discussão 
mais clara, mais correta, sob,:e o equilíbrio fis- · 
cal. São Paulo tem interesse em que os outros 
Estados se desenvolvam. São Paulo vem pedin
do socorro, de modo angustiante, a esta Casa, 
porque sua situação é difícil. Pediria a V. Ex• 
que não retirasse a urgência, que permaneces
se a votação e que procurássemos, imediata
mente, convocar o Governador Mário Covas 
para uma reunião, pois S. Ex• estará aberto· a 
isso. V. Ex• é amigo dele; o Senador Elcio Al
vares poderá liderar essa conversa. Talvez 
pudéssemos convocar também uma reunião 
com os Governadores para que se ·estanque 
esse desespero de cada Estado tentar resol
ver internamente os seus problemas e para 
apressarmos o Governo Federal no sentido de 
dar urgência à reforma tributária. Agradeço a 
V. Ex• pela oportunidade do aparte. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Agrade
ço a V. Ex' pelo aparte, nobre Senador Romeu 
Tuma. V. Ex', pela mesma razão com que outros 
se posicionam aqui pelo adiamento da urgência, 
posiciona-se contra, posiciona-se para que seja 
votado hoje. V. Ex' é um representante do seu Es
tado. É exatamente a representatividade que nos 
traz à tribuna para nos manifestarmos nesse senti-

do. Reconhecemos e compreendemos a posição de 
V.Ex'e, pelas razões que a inspiram, estamos man
tendo a nossa postura. 

O Sr. Fernando Bezerra - Permite-me V. Ex' 
um aparte? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Vou con
ceder o aparte a V. Ex', eminente Senador Fernan
do Bezerra, com autorização do Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE {Ney Suassuna) - O tem
po de V. Ex' já está exaurido; por isso, pedimos que 
o aparte seja breve. 

O Sr. Fernando Bezerra - Muito obrigado, 
Sr. Presigente. Senador José lgnácio, serei mui
to breve. Quero cumprimentá-lo pelo pronuncia
mento que faz aqui e extemar também a minha 
preocupação com esse projeto que vem na dire
ção do crescimento dos desníveis regionais. 
Essa é uma preocupação que todos riós, brasi
leiros, devemos ter. Lamento profundamente a 
posição do Estado de São Paulo. Reconheço to
das as qualidades e todas as virtudes, como V. 
Ex• também reconhece, do grande líder, Gover
nador Mário Covas. Queria apenas, no tempo 
escasso que tenho, hipotecar minha solidarieda
de ao posicionamento de V. Ex'. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Muito ob
. rigado a V. Ex', pois seu apoio é também extrema-· 
mente valioso, como Presidente da Confederação 
Nacional da Indústria. 

O Sr. João Rocha - Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presi
dente, permite-me V. Ex' conceder mais um aparte? 

O SR. PRESIDENTE {Ney Suassuana) - A 
Presidência solicita a V. Ex' que seja breve, porque 
o seu tempo já se exauriu. 

O S·R. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Tem V. 
Ex' o aparte, eminente Senador João Rocha 

O Sr. João Rocha - Nobre Senador José lgná
cio Ferreira, acompanhamos atentamente as coloca
ções ferras por V. Ex' com a preocupação que tam
bém temos de saber se podemos entender o Brasil 
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como unidades federadas ou se devemos começar a 
pensar em unidades independentes. Nobre Senador, 
ouvindo o pronunciamento de V. Ex", tivemos a 
oportunidade de coletar, no gabinete, informações 
reais sobre o total de receitas do ano de 1995, re
ceitas totais de ICMS e transferências da União 
para as regiões do País. Veja V. Ex' como é grade 
a disparidade. Vamos, primeiro, ater-nos ao item 
ICMS. No ano de 1995, a arrecadação total no 
País do ICMS foi exatamente de R$47 bilhões. 
Desse total, R$29 bilhões ficaram com a região 
Sudeste e R$7,6 bilhões com a região Sul. Em re
sumo, nobre Senador, dos R$47 bilhões de uma 
das fontes mais importantes de receita do País, 
exatamente 76,74% ficaram concentrados nas 
regiões Sul e Sudeste. Vejamos as transferên
cias constitucionais feitas pelo Governo, no mes
mo exercício. Num total de R$17 bilhões, quase 
um terço da·arrecadação total de ICMS, as re
giões Sul e Sudeste também tiveram uma ex
pressiva participação, ficando com R$6 bilhões. 
Nesta Casa, começamos a discutir que as regiõ
es Norte, Nordeste e Centro-Oeste ficam com o 
maior bolo da arrecadação. É totalmente infun
dada a informação, porque os dados verdadeiros 
estão aqui. Concluindo, o total da arrecadação 
de ICMS mais as transferências constitucionais 
para os Estados totalízaram exatamente R$64 
bilhões. Desse total do bolo das principais recei
tas e transferências, as regiões Sul e Sudeste 
continuaram mantendo uma expressiva participa
ção de quase 67%. A colocação que quero fazer, 
neste momento, como sempre tem frisado a Ban
cada do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, é no 
sentido de que precisamos integrar o País. Para 
isso, precisamos de uma divisão melhor do bolo 
da arrecadação tributária e das transferências 
constitucionais, porque na hora do endividamen
to a Região Sul e Sudeste também assume uma 
liderança absoluta, pelos dados concretos e ver
dadeiros. Vejamos o caso da dívida interna e ex
terna das capitais, ao valor de maio de 1996. Do 
total de 1 O bilhões - São Paulo deve 60% desse 
total e o Rio de Janeiro 27% -, 87% das dívidas 
das capitais estão em dois Estados: Rio de Ja
neiro e São Paulo. Vou um pouco mais longe, 
vou fazer uma análíse crítica agora do Orçamen
to de 1996. Das dotações orçamentárias para 
1996, as transferências realizadas até hoje dos 
recursos alocados a Região Norte ficou com 8%, 
o Sul e Sudeste com 60% - mais uma vez man
tendo o mesmo pique. Com relação às dívidas 

de títulos estaduais e municipais, de um total, em 
maiode1996,deR$44 bilhões, o Banco Central já 
tinha assumido com três Estados das Regiões 
Sul e Sudeste exatamente R$30 bilhões desse 
dívida. Onde queremos chegar? Como sempre 
citei, não temos nada contra o Sul, contra o Su
deste. Sou contra essa forma perversa, má, mal 
dirigida, mal orientada da distribuição do bolo da 
receita nacional. V. Ex• tem razão quando discu
te esse assunto, afinal queremos um Brasil de 
todos nós, que tenha condições de distribuir bem 
nossa riqueza. Entretanto, estamos vendo com 
números frios, com dados que essa receita conti
nua sendo mal distribuída, mal orientada. Estão 
sempre concentrando recursos nas regiões mais 
ricas. Não tenho nada contra essas regiões, más 
sim contra a forma de comportamento usado na 
distribuição dos recursos, forma essa até apro
vada por esta Casa e pelo Executivo. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Muito ob
rigado. V. Ex" é sempre um estudioso dessas ques
tões de desníveis regionais e com números revela 
aqui a situação calamitosa, gravíssima e de desnive
lamento entre as regiões pobre e ricas do País. 

Quero concluir reitarando que ninguém está 
contra o Estado de São Paulo. Eu, pessoalmente, 
vou votar essa proposição na ocasião oportuna. O 
que estamos pedindo e o que foi acordado por todos 
os Lfderes do Senado, à unanimidade, é a retirada 
da urgência do projeto de lei que autoriza o Governo 
do Estado de São Paulo a emitir Letras Rnanceiras 
do Tesouro daquele Estado. 

O que vamos fazer? Vamos votar contra São 
Paulo? Não, tanto que não votamos contra os bene
fícios em favor da solução do caso Banespa. Vota
mos felizes, porque sabíamos que não poderíamos 
deixar prejudicado tão gravemente o maior Estado 
da Federação. Mas agora, não; desejamos esse 
adiamento. 

Quanto à questão dos líderes paulistas, que se 
posicionaram a favor dessa lei, entendemos bem. 
São as suas convicções em termos de estnrtura fe
derativa. Quer dizer, a visão deles é de que isso não 
prejudica, não danifica o interesse federativo, e a 
nossa visão é de que isso gravementa afeta o inte
resse da Federação, já combalida, que queremos 
ver restaurada. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 
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Ata da 22!! S~ssão Deliberativa Ordinária 
em 24 de julho de.1996 

2ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey, Renan Ca/heiros, Levy Dias 
Emandes Amorim, Ney Suassuna, Eduardo Sup/icy e Romeu Tuma 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE- tos c~ntendo nicotina, destinando o pro-
GERAM OS SRS. SENADORES: duto de sua arrecadação ao incentivo ao 

Ademir Andrade • Antônio Carlos Magalhães - esporte amador, e dá. outras proviclên-
Antõnio Carlos Valladares - Artur da T ávola • Bello elas. 
Parga • Benedita da Silva - Beni Veras -· Bernardo 
Cabral • Carlos Bezerra - Carlos Wilson - Casildo 
Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduar
do Suplicy • Élcio Álvares- Emfiia Fernandes· Epitá· 
cio Cafeteira • Emandes Amorim - Esperidião Amin -
Raviano Melo • Francelino Pereira ~ Freitas Neto -
Geraldo Melo • Gerson Gamata - Gilberto Miranda -
Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto 
Lucena - fris Rezende • Jader Barbalho - Jefferson 
Peres .c João França • João Rocha - Joel de Hollan
da - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agri
pino - José Alves • José Bianco - José Bonifácio • 
José Eduardo Outra • José FÓgaça - José lgnácio 
Ferreira - José Roberto Arruda - José Samey • Lauro 
Campos • Levy Dias - Lucídio Portella • Lúcio Alcân
tara - Lúdio Coelho - Marina Silva - Martuce Pinto -
Mauro Miranda • Nabor Júnior - Ney Suassuna -
Odacir Soares • Onofre Quinan - Osmar Dias - Pe
dro Simon - Ramez Tebet - Regina l'.ssumpção - Re
nan Galheiros - Roberto Freire - Roberto Requião -
Romero Jucá - Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Uma 
- Sebastião Rocha - Sérgio Machado - T eotônio Vile
la Filho- Totó Cavalcante- Valmir Gampelo- Vilson 
Kleinübing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE {Emandes Amorim} • 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 tra
balhos. 
. Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1° 
'Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N 166, DE 1996 

Dispõe sobre a prevenção do taba
gismo entre crianças e adolescentes, Ins
titui taxa de 1 0"/o sobre a venda de produ-

O Congresso Nacional decreta: 
". -. 

SEÇÃOI 

Da Proibição da Venda de 
Produtos de Tabaco a Menores 

Arl 1° É proibida a venda de tabaco, cigarros e 
outros produtos contendo nicotina a menores de 18 
anos de idade. 

Parágrafo único. Para fins de comprovação de 
idade, apenas serão aceitos a Carteira de Identidade 
emitida pela Autoridade de Segurança Pública e a 
Carteira Nacional de Habilitação, desde que conte
nham fotografia e data de nascimento do portador. 

Arl 2" São proibidos, em todo o território nacio-
nal: 

I - a venda de cigarros por unidade; 
11 -· a .venda. de cigarros e pacotes contendo 

menos de 20 unidades; 
III - a venda de cigarros por máquinas; 
IV - a exposição à venda de tabaco, cigarros e 

outros produtcs contendo nicotina em sistemas de 
auto-serviço; 

V- a distnbuição, a qualquer tüulo, de tabaco, 
cigarros e outros produtos contendo nicotina a me
nores de 18 anos; 

VI - a distribuição e a venda de tabaco, cigar
ros e outros produtos contendo nicotina por meio de 
serviços postais. 

Arl 3° Somente poderão expor à venda e ven
der tabaco, cigarros e outros produtcs contendo ni
cotina os estabelecimentos comerciais expressa
mente licenciados para isto pelos serviços de vigi
lância sanitária dos organismos de gestão municipal 
do Sistema Único de Saúde, segundo normas defini
das pelo Ministério da Saúde. 

§ 1° O licenciamento de que trata este artigo 
será renovado a cada ano e sua concessão será lei-
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ta contra o pagamento de taxa ou emolumento, defi
nição pela autoridade sanitária concedente. 

§ 2° É obrigatória a afixação, nos locais de 
venda de tabaco, cigarros e outros produtos conten
do nicotina, de aviso sobre a proibição de venda 
desses produtos a menores e sobre os maleffcios do 
uso desses produtos para a saúde. 

Art. 4° É proibida a venda de tabaco, cigarros e 
outros produtos contendo nicotina: 

I - no prédio e nas dependências de escolas e 
demais estabelecimentos de ensino de todos os 
graus;· 

11 - no prédio e nas dependências de centros e 
instalações desportivas;. . 

III - em estabelecimentos que se destinem à 
guarda, estada, lazer, estudo ou moradia de crian
ças e adolescentes; 

IV- num círculo compreendido por um raio de 
um quilOmetro, tendo como centro qualquer um dos 
estabelecimentos anteriormente citados. 

SEÇÃO 11 
Da Proibição da Publicidade de Produtos de 

Tabaco Dirigida a Menores 

Art. s• É proibida a afixação de cartazes, out
doors, letreiros e outras formas de propaganda fixa 
de tabaco, cigarros e outros produtos contendo nico
tina num círculo compreendido por um raio de um 
quilOmetro, tendo como centro qualquer dos estabe
lecimentos citados no artigo anterior. 

Parágrafo único. F~ca igualmente proibida a 
realização de qualquer outra forma de publicidade e 
promoção de tabaco, cigarros e outros produtos con
tendo nicotina nessas condições. 

Art. 6° É proibida a afixação de marcas, logo
marcas, slogan, símbolos ou cores identificativas de 
produtos ou de fabricantes de tabaco, cigarros e pro
dutos, contendo nicotina em camisetas, bonés, mo
chilas, sacolas, brinquedos, isqueiros, videogames, 
brindes e quaisquer outros produtos passíveis de 
uso ou consumo por menores ou a eles destinados. 

SEÇÃO III 
Dos Crimes e das lnfrações Administrativas 

Art. 7" Vender, fornecer ainda que gratuitamen
te, ministrar ou entregar, de qualquer forma, à crian
ça ou adolescente, sem justa causa, tabaco, cigar
ros ou outros produtos contendo nicotina: 

Pena- detenção, de seis meses a dois anos, e 
multe, de cem a duzentos dias-multa. 

Parágrafo único. Em caso de reincidência, can
celamento definitivo de licença para comercializar 

aqueles produtos, detenção de um a dois anos, e 
multa, em valor duplicado. 

Art. s• Expor a venda, vender ou distnbuir taba
co, cigarro e outros produtos contendo nicotina em 
desacordo com o disposto nos arts. 2" e 3°; 

Pena- multa, de cem a duzentos dias/multa. 
Parágrafo único. Em caso de reincidência, can

celamento definitivo de licença do estabelecimento 
para comercializar aqueles produtos, duplicação do 
valor da multa e apreensão das máquinas de vender 
cigarros, podendo, ainda, a empresa ter suas ativi
dades suspensas temporária ou definitivamente, 
sem direito a indenização ou compensação por in-
vestimentos realizados. · 

Art. 9" Expor à venda ou vender tabaco, cigar
ros e outros produtos contendo nicotina em desacor
do com o disposto no art. 4•: 

Pena:- detenção, de seis meses a dois anos", e 
multa de cem a duzentos dias/multa. 

Art. 1 O. Fazer publicidade ou promoção de ta
baco, cigarros ou outros produtos contendo nicotina 
em desacordo com o disposto nos arts. 5" e 6": 

Pena - multa, de duzentos a trezentos e ses
senta dias/multa, duplicando-se o valor a cada rein
cidência. 

Parágrafo único. Respondem solidária e indivi
dualmente pelo crime: o proprietário da marca, o fa
bricante do produto publicicitado, a agência auto·ra 
da peça publicitária, o proprietário do terreno, prédio 
ou estabelecimento onde a peça publicitária foi afi
xada e os responsáveis pela produção e distribuição 
dos materiais publicitários. 

SEÇÃOIV 
Da Instituição de Contribuição 

para o Incentivo ao Esporte Amador 

Art. 11. Fica instituída uma taxa de dez por 
cento sobre o preço final ao consumidor, incidente 
sobre a venda de tabaco, cigarros e outros produtos 
contendo nicotina, a titulo de Contribuição para o In
centivo ao Esporte Amador, cuja arrecadação será 
integralmente destinada ao Fundo Nacional de De
senvolvimento Desportivo, criado nos termos do art. 
42, da Lei n• 8.672, de 6 de julho de 1993. 

Parágrafo único. Está isenta da cobrança da 
taxa referida nesse artigo a venda de medicamentos 
contendo nicotina. 

SEÇÃOV 
Das Disposições Finais 

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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Art 13. Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Justificação 

Apesar do reconhecimento crescente, por um 
número cada vez maior de grupos populacionais, 
dos maleffcios do tabagismo para a saúde, este per
manece como um importante problema de saúde Pú-
blica em nosso País. · 

A pesquisa internacional tem demonstrado que 
o vfciG de fumar se estabelece na adolescência, 
sendo que, daquelas pessoas que atingem a idade 
adulta sem terem se tomado fumantes, apenas um 
grupo muito pequeno virá a usar tabaco. 

Em média, os adolescentes americanos come
çam a fumar aos 14 anos e meio e tomam-se fu
mantes diários antes dos 18 anos de idade. Estudos 
promovidos por centros universitários de pesquisa e 
pelo próprio governo mostraram que 80% dos aluais 
adultos tabagistas, naquele· pafs, iniciaram-se no ví
cio antes dos 18 anos e 90% antes dos 20. Os pou
cos estudos de que dispomos no Brasil sobre este 
fenômeno nos mostram que aqui, as coisas não 
acontecem de forma muito diferente. 

Em decorrência desses dados, o Diretor do 
Food and Drug Administration - o organismo estatal 
de vigilância sanitária americano - passou a classifi
car o tabagismo como uma doença pediátrica. 

O estudo dos fatores que favorecem o tabagis
mo entre crianças e adolescentes é ainda um campo 
em aberto, com. os especialistas, as autoridades sa
nitárias e os fabricantes de cigarros discutindo sobre 
o papel da propaganda, da famma, da pressão do 
grupo, do acesso aos cigarros, da prática de espor
tes e da educação sanitária. 

Estar informado sobre os malefícios do fumo 
para a saúde não parece ser um fator determinante 
para que crianças e adolescentes deixem de experi
mentar e de usar tabaco, uma vez que um estudo en
controu que 97% das crianças americanas de oito 
anos de idade pesquisadas sabiam que fumar causa 
câncer e encurta a vida e a grande maioria delas sabia 
que é difícil parar de fumar uma vez viciado e, apesar 
disto, a proporção de fumantes entre escolares da 
oitava série aumentou em 30% entre 1991 e 1994. 

Apenar os fabricantes de cigarros contestam os 
estudos que demonstram a importância da propagan
da e do marketing como fatores que induzem ao con
sumo - ao mesmo tempo em que continuam investin
do maçiçamente em publicidade dirigida principalmen
te para os jovens - ainda que neguem este fato. 

Os países que baniram ou restringiram a publi
cidade obtiveram redução da prevalência de tabagis-

mo entre seus jovens e do consumo geral de cigar
ros. No entanto, com as restrições à publicidade, as 
multinacionais tabageiras passaram a investir agres-

. sivamente no marketlng de suas marcas e produ
tos, voltado para o público infanto-juvenil, e na pro
moção de eventos tais como espetáculos musicais, 
rodeios, competições esportivas e afins. 

Nomes, marcas, logomarcas, símbolos e cores 
identificafivas de cigarros ou de seus fabricantes 
passaram a ser colocados em produtos destinado à 
venda ou consumo por menores. Os jovens são atin
gidos através de camisetas, bonés, sacolas de ginásti
ca e mochilas, isqueiros e outras. formas de brindes, 
que, muitas vezes, transformam as crianças em out· 
doors ambulantes,· que podem penetrar em ambientes 
onde a publicidade de tais produtos é proibida 

A decorrência disto é que esses símbolos e o 
próprio a!Q de fumar passa a fazer parte do univérso 
cultural dessas crianças, como demonstrou um estu
do patrocinado pelo governo: 30% das crianças de 3 
anos de idade e 91% das crianças de 6 anos identifi
caram Joel Carnal - personagem associado a uma 
marca de cigarros, por sinal a mais consumida pelos 
jovens americanos,- como símbolo de fumar e re
conheceram o personagem pelo nome. 

A promoção de eventos, tais como torneios es
portivos, rodeios, corridas de carro, espetáculos musi
cais e similares, busca associar produtos de tabaco 
com glamour e sensação e permite promover suas 
marcas por meio da televisão, mesmc quando esta pu
blicidade é proibida ou restringida por esse meio. 

Apesar da existência de leis estaduais que 
proíbem a venda de cigarros a menores, crianças e 
adolescentes conseguem obter cigarros e produtos 
de tabaco em 67% das vezes, segundo estudo do 
governo americano. Esta proporção cresce para 
88% das vezes quando a fonte do produto é uma 
máquina; outras fontes a que recorrem os menores 
para obter produtos de tabaco são o auto-seJViço, as 
amostras grátis e a compra por correio. Restringir 
estes meios de acesso à droga, de formas mais efe
fivas, faz-se necessário. 

Um meio que as pEl5Íluisas têm mostrado ser 
efefivo para restringir o acesso de crianças e adoles
centes aos produtos de tabaco é o aumento do pre
ço dos mesmos. Estudos de econometria do Natio
nal Cancer lnstftute, da Universidade de Illinois, e da 
Escola de Saúde Pública, da Universidade de Har
vard, concordaram em que um aumento de 10% no 
preço dos cigarros levaria a uma redução do consu
mo entre adolescentes de, pelo menos, 1 0'%, com
parado com uma redução de 4% entre adultos. 
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Tratando de explicar por que, entre adolescen
tes não-brancos, não ocorreu aumento de igual in
tensidade na prevalência de tabagismo que a obser
vada entre os jovens brancos, os pesquisadores en
contraram, como. fatores explicativos, o papel da la
mm a - em média mais repressiva e desaprovadora 
do tabagismo que as fammas bran~. - e a prática 
de esportes, muito mais freqüente e intensa entre os 
adolescentes negros. 

A proposição que ora submeto a apreciação e 
aprimoramento dos nobres colegas propõe um elen
co das medidas, possíveis na esfera legislativa, que 
a pesquisa tem demonstrado como efetivas para a 
prevenção do tabagismo entre crianças e adolescen
tes: a restrição da promoção de cigarros dirigida in
tencionalmente ou não a eles; a restrição do acesso 
à produtos contendo nicotina, em especial pelo au
mento do preço em decorrência da taxação daque
les produtos e a destinação da arrecadação desse 
tributo para o incentivo ao esporte amador- que em 
toda a parte do mundo tem-se mostrado eficaz para 
afastar os jovens das drogas e promover-lhes a saú
de e a socialização. · 

· Sala das Sessões, 24 de julho de 1996. - Se
nador Odacir Soares. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N2 8.672, DE 6 DE JULHO DE 1993 

Institui normas gérais sobre despor
tos, e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 

Ar!. 42. Por unificação do Fundo de Assistência 
ao Atleta Profissional de que trata a Lei n• 6.269(•), 
de 24 de novembro de 1975, com o Fundo de Pro
moção ao EsPorte Amador de que trata a Lei n• 
7.7520, de 14 de abril de 1989, fica criado o fundo 
Nacional de Desenvolvimento Desportivo - FUN
DESP, como unidade orçamentária destinada a dar 
apoio financeiro a programas e projetes de caráter 
desportivo que se enquadram nas diretrizes e priori
dades constantes da Política Nacional do Desporto. 

§ 12 O Fundesp, de natureza autárquica, será 
subordinado ao Ministério da Educação e do Des
porto, através de sua Secretaria de Desporto, obser
vado disposto no inciso VIl do artigo 52 desta Lei. 

§ 22 O Fundesp terá duas contas especfficas: 
uma destinada a fomentar o desporto não-profissio
nal, e, outra, à assistência ao aHeta profissional e ao 
em formação. 

Art. 43. Constituem recursos do Fundesp: 
I - para fomento ao desporto não-profissional: 

a) receita oriundas de concursos de prognósti
cos previstos em lei; 

b) adicional de quatro e meio por cento inci
dente sobre cada bilhete, permitido ao arredonda
mento do seu valor feito nos concursos de prognósti
cos a que refere o Decreto-Lei n• 594(4), de 27 de 
maio de 1969 e a Lei n• 6.717(5), de 12 de novem
bro de 1979, destinada ao cumprimento do disposto 
neste inciso; 

c) doações, legados e patrocínios; 
d) prêmios de concursos de prognósticos da 

Loteria Esportiva Federal não reclamados; 
e) (vetado); 
f) outras fontes. 

LEI N2 6269,- DE 24 DE NOVEMBRO DE 1975 

Institui sistema de assistência com
plementar ao atleta profissional, e dá ~ 
tras providências. 

LEI N2 7.752,-DE 14 DE ABRIL DE 1989 

Dispõe sobre benefícios fiscais na 
área do Imposto sobre a Renda e outros 
tributos, concedidos ao desporto amador 

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania e de Assuntos Sociais, cabendo a 
esta última a decisão terminativa. nos tennos 
do Art. 49, a, do Regimento Interno.) 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O 
projeto será publicado e remetido às comissões 
competentes, devendo ter a sua tramitação iniciada 
a partir do dia 12 de agosto do corrente ano. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exen:ício, Senador Ney Suassuna 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 723, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 210, § 12, do Re

gimento Interno do Senado Federal, seja transcrito 
no Diário do Senado, para que conste dos Anais, o 
editorial do jornal O Estado de S.Paulo, intitulado 
"Novo rumo ao tránsito" e publicado na edição do 
dia 20 de julho úttimo, na página A3. 

Sala das Sessões, 24 de julho de 1996. - Se
nador Gilberto Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (Emendes Amorim) - De 
acordo com o art. 210, § 12 , do Regimento Interno, o 
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requerimento será submetido ao exame da Comis
são Diretora. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho 

Jorge, por 20 minutos. 
·· ·.. O SR. COUTINHO JORGE (PSDB - PA. Pro

nuncia o seguinte discurso; sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, os planos e . 
os orçamentos são aqueles instrum!'lntos gue os vá
rios parlamentos do mundo aprec1am, discutem e 
que, na verdade, representam a síntese do processo 
decisório para cada sociedade. 

No Brasil, temos experiências em relação a es- · 
tes dois instrumentos: planos· e orçamentos. Houve 
até uma CPI que desmascarou os equívocos e erros 
mantidos há muito pelo Parlamento brasileiro. 

O processo orçamentário no Congresso Na~o
nal aprimorou-se após a CPI e houve, de forma Ine
quívoca, uma melhoria substancial no processo de 
discussão e· aprovação dos orçamentos. Isso oco r-

. réu com o Orçamento para o exercfcio de 96. Po
rém, em função de várias depisões tomadas pelo 
Poder Executivo relativas ao · referido Orçamento, 
Parlamentares e a imprensa, de um modo geral;· es-

: tão levantando uma série de questionamentos que 
precisam ser rigorosamente esclareCidos. · . · · · 

Nesse sentido, estamos encaminhando à con
sideração do Senado Federal um requerimento de 
convocação do Ministro AntõnióKandir, o qual vou ler: 

"Requeiro, nos tennos do Art. 50 dá 
Constituição Federal, seja convocado o Sr. 
Ministro do Planejamento, Dr. Antônio Kan
dir, para prestar infonnações a este Senado · 
sobre: 

1 - Execução do Orçamento da União -
1996, no que concerne: . 

a) Cancelamento de dotações orça
mentárias, com fontes de recursos de n•s 
155 e 110, no valor de R$7.662.450,00, ob
jeto do decreto de 28 de maio de 1996; 

b) Critérios ado ta dos para o contingen
ciamento da despesa, objeto do Decreto n• 
1.923196 que dispõe sobre a "compatibiliza
ção da receita e a execução da despesa"; 

c) Critérios adotados para a assinatura de 
convénios e li:Jemção de recUJSOS para EstadoS e 
Municípios, durante o mês de junho do corrente; 

d) Em que escala de prioridade figu
ram as emendas coletivas - de bancada -
aprovadas pelo Congresso Nacional para 
efeito de liberação de recursos? E as emen
das individuais? 

11 - Vetos ao Projeto da LDO para 
1997." 

Na justificação, ressaltei que o tratan.ento da 
questão orçamentária para o ano de 1996 apresen
tou- como falei há pouco- um aprimoramento, uma 
. melhoria substancial. Aquela velha problemática das 
emendas individuais foi praticamente superada e a 
prioridade passou a ser das emendas coletivas, das 
comissões pennanentes, das bancadas estaduais e 
das bancadas regionais. 

Eu mesmo fui o coordenador da Bancada do 
meu Estado, tendo havido total entendimento entre 
os representantes da Bancada paraense, quando 
diseutimos com todos os Parlamentares - Senadores 
e Deputados- as prioridades do. Pará, no caso, con
centradas na infra-estrutura física: rodovia, energia e 
portos. Houve um consenso, do ·qual participou o 
Governador Almir Gabriel, quando discutiu-se e la-

. vrou-se uma ata em que constam as decisões, que 
foram, portanto, globais, colocando-se as priorida
des do Estado acima dos interesses individuais • 

Grande parte das bancadas dos demais Esta
dos fizeram o mesmo, significando que aprimoramos 
o processo; passamos a discutir, de forma mais clara, 

·não os interesses locaí~zados, mas os interesses glo
bais, que dizem respeito a cada Estado. Nesse senti
do, houve um apriinoramento, não só quanto às emen
das, mas também quanto à metodologia, ao processo 
de disctissão dos vários setores do Orçamento. 

Portanto, podemos louvar o trabalho do Con
gresso Nacional em relação ao Orçamento deste 
ano - não tenhamos dúvida 

. Mas runda pecamos, ainda erramos, como te-
mos errado há muito tempo, quando, ao invés de 
aprovannos o Orçamento em 31 de dezembro, só o 
fizemos em abril. 

Posterionnente, o Governo exarou um decreto, 
etn maio, e nós preparamos uma legislação eleitoral 
exigindo que os convênios a serem assinados com 
os municípios teriam um prazo até 30 de junho. 

O Governo pode alegar que limitamos o prazo 
da assinatura dos convênios e que não entregamos 
o Orçamento no prazo devido. São alegações perti
nentes, claras e, até, justificadas. Mas há uma série 
de questões levantadas. O Governo, apesar de não 
ter os prazos necessários para a assinatura, tem mi
lhares de.convênios, como na área de Educação, de 
Saúde e outros. O próprio Ministro da Educação, 
conversando conosco, mostrava as dificuldades 
operacionais que tinha de, em um mês, assinar con
vênios relativos ao FNDE com praticamente todos 
os municípios brasileiros; portanto, milhares deles. 
Não tenho dúvida de que nessas dificuldades alguns 
equívocos devem ter sido cometidos. 
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tiva que aHera exatamente o número de apresenta
ção de emendas individuais, reduzindo-as e am
pliando as emendas de cómissões permanentes e 
de Bancadas. 

o Sr. Emandes Amorim - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE - Ouço V. Ex", Se
nador Emandes Amorim. 

O Sr. Emandes Amorim - Senador Coutinho, 
essa questão do Orçamento é muito polêmica Ouço 
V. Ex" dizer que quer assumir metade da culpa pelo 
fato de não terem sido distribuídos os recumos das 
emendas dos Parlamentares aos Estados, afirman
do que foi até por falta de tempo e responsabilizan
do, em parte, os Senadores. Sabemos que o Projeto 
do Orçamemo . chegou atrasado ao Congresso e 
também sabemos que o Presidente o teve em mãos 
por muito temP.,,. devendo, portanto, ter atendido às 
emendas, à distribuição de recursos para os Esta

, dos. Por outro lado, conhecemos, também - inclusi
ve o Presidente da República·, as dificuldades por 
que passa o País, ou seja, a faHa de recursos. En
tretanto, notamos que alguns segmentos foram aten· 
didos, enquanto a maioria dos Parlamentares sequer 
teve a chance de participar da oportunidade de levar 
recursos para os seus Estados. Nós, nesta Casa, 
não podemos assumir a responsabilidade de não .ter 
distribuído esses recursos por falta de tempo, até 
porque se tivermos que mandar dinheiro para deter
minado Município ou Estado isso se faz em 24 ou 72 
horas, mediante convênios. O que causa espanto é 
não saber onde está o dinheiro do País; aonde estão 
indo esses recursos? O Orçamento destinava um 
terço para o pagamento da dívida interna, o que, 
acredito, não foi investido - e sempre tem aconteci
do, pois estimulam essa dotação no Orçamento, 
mas não pagam a divida interna. Seis meses se 
passaram e nada foi repassado dessas emendas, 
pelas quais o Congresso tanto trabalhou, discutiu, 
indispôs-se com os próprios Estados e com as Lide
ranças. Não consegui para o meu Estado sequer um 
palito de fósforo queimado. Bem falou o nobre Sena
dor Humberto Lucena, em um pronunciamento pro
ferido nesta Casa, que existe um desrespeito a nível 
de Executivo e Congresso Nacional, porque nós tra
balhamos a metade do ano, às vezes o ano inteiro, 
para formalizar o Orçamento aprovado pelo Con
gresso Nacional e o Presidente da República, sim
plesmente, por decreto ou por contingenciamento 
não atende, não respeita a lei que foi aprovada, mu
dando todo o destino do Orçamento. Então, cabe ao 
Senado não se culpar por essa não-distribuição de 

recursos e procurar verificar, junto ao Governo Fe
deral, quais as medidas para o próximo Orçamento. 
Daqui a pouco, não adiantará perder horas e horas 
em discussões, indispormo-nos junto aos nossos 
Estados e ao nosso eleitorado, dizendo que vamos 
levar recursos através de emendas, porque isso não 
tem acontecido, pelo menos desde que cheguei ao 
Senado. Precisamos colocar isso às claras. E, a par
tir de agora, devemos fazer uma análise mais pro
funda, como faz V. Ex", que tem muito mais tempo 
do que eu nesta Casa e que considero meu profes
sor e orientador, com relação ·à questão orçamentá
ria. Portanto, eu lhe peço que nii.o culpe esta Casa 
ou os Congressistas. 

O SR. COUTINHO JORGE - Senador Eman· 
des Amorim, agradeço a V. Ex" pelo aparte. Nós 
aprimoramos o processo de apreciação do Orça
mento, más todos sabemos que não interessa só 
discutir, aprovar e ter critérios em relação à aprova
. ção do orçamento pelo Congresso. O que é mais im
portante também, ou paralelamente, é o processo de 
acompanhamento da execução orçamentária. Esta 
Casa, lamentavelmente, não cumpre e nunca cum
priu esse papel. O segredo não é só elaborar o Or
çamento, mas, sim, executar. 

Quem pertenceu ao Poder Executivo sabe que 
se pode alterar o Orçamento pelo sistema de contin
genciamento, remanejando verbas através dos cha
mados créditos adicionais. O importante é que pas
semos a acompanhar mensalmente a execução or
çamentária - esse é o segredo! Eis as duas princi
pais competências de qualquer Parlamento do mun
do: aprovar planos e Orçamento e acompanhar suas 
execuções. O que o Governo está fazendo em favor 
da sociedade, consoante aquele instrumento impor
tante, é um plano de Orçamento, aprovado pelo Po
der Legislativo. Penso que isso é muito importante. 

Este ano é atípico e, por ser um ano eleitoral, 
proíbe-se que, a partir do dia 30, assinem-se convê
nios. Os outros anos são normais. Para o Estado 
não é impedimento. Então, o Governo pode alegar 
que não houve tempo, porque o Congresso aprovou 
em abril, ó decreto foi baixado em maio e ele teve 
somente um més para liberar os convênios com os 
Municípios - com os Estados não tem problema. 

Tenho quase certeza de que deve haver mui
tas irregularidades em relação a isso. Esperamos 
que o Ministro Antônio Kandir venha aqui e falé cla
ro, esclarecendo que realmente houve dificuldades 
operacionais e, assim, tire as dúvidas que todos te
mos em relação a esse ponto importante, neste ano 
eleitoral. É isso que queremos. 
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Também há uma série de denúncias em relação 
à assinatura desses convênios que a imprensa e os 
parlamentares, de forma veemente, estão mostrando. 

Ora, esses fatos precisam ser esclarecidos. 
Por essa razão é que estamos convocando o Minis-· 
tro Antônio Kandir para, de viva voz, vir a este plená
rio explicar quais são os critérios utilizados na libera
ção de verbas no período pré-elettoral, o contingen
ciamento e os critérios que privilegiaram alguns se
tores em detrimento de outros, prejudicando, com 
isso, m~itos Estados, muitos Municípios. Portanto, a 
explicação do Ministro Antônio Kandir é fundamental 
para esclarecer equívocos que . tenham ocorridos e 
as dúvidas e inquietudes que estão por todo o Brasil. 

O Sr. Mauro Miranda - Permite-me um aparte, 
nobre Senador Coutinho Jorge? 
· o· SR. COUTINHO JORGE - Com todo o pra-
zer, nobre Senador Mauro Miranda. 

O Sr. Mauro Miranda - Gostaria de corroborar 
a exposição de V. Ex" e endossar o seu requerimen
to de convocação, de convite ao Ministro Antônio 
Kandir. Tenho as mesmas preocupações que V. Ex". 
Em meu Estado, Goiás, não sei por que, o· Deputado 
que teve a sua relação mais bem aquinhoada é do 
Partido do Governo, enquanto o Deputado do 
PCdoB nada recebeu, em termos,de aprovação e fi
beração de suas emendas. Também tenho a mesma 
linha de pensamento de V. Ex":. não concordo, de 
imediato, com a CPI para resolver esse caso, até 
porque não foi liberado recurso nenhum, só foi assi
nado o convênio ainda. Então, fico muito feliz pelo 
fato de V. Ex", em sendo do Partido do Governo, es
tar se adiantando em consertar imediatamente es
sas desigualdades de atendimento no Orçamento da 
União, justamente V. Ex" que tanto trabalhou no ano 
passado para aprimorar o sistema da Comissão Mis
ta de Orçamento_ 11- Ex" mudou os rumos daquela 
Comissão e esta Casa toda reconhece isso. Agora, 
vem V. Ex" cobrar do Executivo uma posição clara, 
explícita e com critérios quanto ao modo de libera
ção dos recursos. Meus parabéns! Quero só reforçar 
a tese de que, também no meu Estado, todas as 
Bancadas de todos os Partidos Polfticos fecharam 

· em tomo de emendas estaduais, com a aprovação 
do Governador do Estado, e essas não estão tendo 
prioridade. Entretanto, com relação às emendas de 
caráter pessoal, vimos o atendimento substancial e 
muito diferenciado para um Deputado do Partido do 
Governo, portanto, o de V. Ex', enquanto que um 
Deputado do PCdoB, que tem emendas importantís
simas para o Estado, não teve nenhuma das suas 
atendidas. 

O SR. COUllNHO JORGE - Senador Mauro 
Miranda, queria complementar que, de fato, houve 
um aprimoramento no nosso processo na comissão, 
do qual participei intensamente; tantõ que a convo
cação do Ministro não objeliva apenas explicações 
relativas aos convênios, mas ao processo de conlin
genciamento e aos cortes claros, aos vetos apostos 
ao Orçamento; ou seja, que S. Ex" venha explicar os 
aspectos do veto da LDO, com os quais ninguém se 
importa muito, mas que são importantes. São vetos 
às propostas que nós e outros Parlamentares fize
mos, e que a comissão aprovou, que vêm dar clari
dade, transparência ao Orçamento da União. São 
uma série de informações e de demonstrativos que 
incluímos na LDO e que o Governo vetou. 

O Governo tem interesse em trabalhar com cla
ridade e com a verdade. Portanto, que o Ministro ve
nha nos explicar esses vetos, que não são apenas 
técnicos, mas que têm um sentido. _ 

É importantíssimo que o Ministro venha disCutir 
não só esse problema de convênio, que expf~quei há 
pouco. Aqui há vários ex-Governadores e ex-Minis
tros que sabem que um processo de assinatura de 
convênio feito em um mês pode ter muitos equívocos 
e pode levar a se definirem prioridades, o que acredito 
tenha ocorrido. Mas o Ministro pode explicar. 

E não é só isso. Há as emendas coletivas que 
foram aprovadas pelos Estados em favor de uma vi
são global de cada um deles. Estados como o nosso 
abriram mão de emendas individuais. Estou apre
sentando também à comissão, Senador Mauro, uma 
emenda de resolução que altera a Resolução n• 2, 
do Congresso Nacional, no que diz respeito às co
missões permanentes, aumentando o número de 
emendas coletivas - as de Bancadas de 1 o para 
20 - e reduzindo as emendas individuais. Ou seja, 
devemos priorizar as emendas colelivas das Banca
das e das comissões permanentes e reduzir as indi
viduais. 

Concordo que tenhamos que ter algumas 
emendas individuais, por problemas políticos, mas 
o ideal seria que só tivéssemos coletivas - não há 
dúvida! Esse é o meu pensamento, mas entendo 
que muitos Parlamentares da Oposição necessi
tam da válvula de escape que é a emenda indivi
dual. Mas. também entendo que ela deva ser redu
zida; que o grande processo de discussão d 
emendas seja dentro da Bancada, quer dizer, SE_ 

em uma visão macroglobal de projetas que o . \o
vemo Federal tem o dever de financiar. Proi~ .os 
na escala micro são de competência dos ' icí
pios e dos Estados. 

Temos que reverter o quadro atual. Por iss 
também >tamos encaminhando à Comissão de r 
çamento, da qual faço parte; uma emenda modi' 
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. A nossa grande falha é não termos instrumen
tos, experiência, vivência no acompanhamento da 
execução orçamentária. Mas esse é um defeito que 
não é só do Congresso Nacional, mas lambém das 
Assembléias Legislativas. Quem foi Governador 
sabe que as Assembléias lambém discutem o Orça
mento, mas não o acompanham, não têm experiên
cia, .tradição, de acompanhar a execução orçamen
tária. Isso é um equívoco de todo o Parlamento bra
sileiro, seja federal, esladual ou municipal. 

O Sr- Roberto Requião - Permite V. Ex' um 
apartE!? 

O SR. COU11NHO JORGE- Concedo o aparte 
ao nobre Senador Roberto Requião. 

O Sr. Roberto Requião - Nobre Senador Cou
tinho Jorge, quero cumprimentá-lo pela iniciativa de 
criticar o processo orçamentário. E é bom que isso 
parta de tucanos do bico de lacre, como V. Ex' e o 
Senador Carlos Wilscn. E o faço com a tranqüilidade 
e a liberdade de quem abriu mão de todas as suas 
emendas e as entregou a um Governo adversálio, 
porque faço Oposição ao Governo do Paraná, mas 
mesmo assim entreguei as emendas possíveis ao 
nossc Governador. Agora, Senador Coutinho Jorge, 
cada vez mais eu me convenço daquela verdade já 
canlada pelo nosso Oliveira Viana: "Nada mais se 
parece a um luzia do que um saquarema no poder." 
Quando o Senador Carlos Wilson declara à impren
sa que 'já havia advertido, anunciado ao Presidente 
da República o que eslava acontecendo com o Or
çamento, verifico que o comportamento das pessoas 
na Oposição, quando fazem a pose sistemática de 
democralas, de perfeccionistas no processe legislati
vo, é muito diferente da sua posição no poder. Cada 
vez mais me convenço de que nada mais se parece 
a um luzia do que um saquarema no poder. 

O Sr. Raviano Melo- Permite V. Ex' um aparte? 
O SR. CounNHO JORGE - Concedo o aparte 

a V. Ex". 

O Sr. Flaviano Melo - Senador Coutinho Jor
ge, com relação a essa desculpa do prazo para assi
nar os convênios, por ser um ano eleitoral, acho que 
nós resolveremos esse problema de uma vez a par
tir do momento em que pegarmos as emendas - em 
tomo de 1 O tramilando na Casa - e mudarmos os 
prazos de envio da LDO e da Lei Orçamentária para 
o Congresso Nacional. Se a Lei Orçamentária conti
nuar a chegar no final do primeiro semestre, vamos 
sempre ter problemas para aprovarmos esse Orça
mento antes do fim do ano. Até porque, entre outu
bro e novembro, começam a chegar à Casa as su
plementações para serem discutidas na Comissão 
de Orçamento. Eu mesmo tenho um projeto modifi
cando esses prazos. E só vamos acabar com essa 
história de tempo no momento em que mudarmos 

essas dalas e lambém penalizarmos o Congresso 
case não aprove até o dia 31 de dezembro do ano 
em curse. Mas eu goslaria lambém de abordar que 
o Governo Federal diz que não deu tempo para assi
nar convênios, porém o que me admira muito, por 
exemplo, é (lue o orçamento do INCRA, um órgão 
do Governo Federal, que não está sujeito a esse 
prazo eleitoral, está com seu orçamento contingen
ciado. Nós mesmos, da Bancada do Acre, temos 
uma emenda para o INCRA e esses recurscs estão 
lá contingenciados. Se o Governo quer fazer reforma 
agrária, em face da questão dos sem-terra, ele pre
cisa agilizar e acabar com essa brincadeira de con
tingenciar o orçamento do INCRA. É inadmissível 
que o Governo, se tem problemas para assentar 
gente, não coloque infra-Eistrutura - e nossa emenda 
é para isso - nos atuais assenlamentos, levando as 
pessoas a safrem dos seus lotes, aqueles que jÍl. os 
têm. Considero muito providencial a vinda do Minis
tro Antônio Kandir a es1a Casa, para explicar as ra
zões lambém desses contingenciamentos. 

O SR. COU11NHO JORGE - Senador, agrade-
ço o seu aparte. · 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador 
· Coutinho Jorge, a Mesa informa a V. Ex' que o seu 
tempo já se esgotou. 

O SR. COU11NHO JORGE - Vou concluir, Sr. 
Presidente. · 

Goslaria de lembrar que temos de atterar pra
zos para que o Congresso possa aprovar, até 31 de 
dezembro, o Orçamento, a fim de que não tenhamos 
alegação do . Governo. É preciso ainda aprimorar 
uma série de instrumentos nesse processo, tanto 
que, para V. Ex' ter uma idéia, eslamos agora adis
cutir, na comissão, as conlas dos vários Presidentes 
da República, do perfodo Collor e do anterior, mas 
falia-nos instrumentos dentro da resolução para dis
cutir, de forma mais firme e segura, exalamente pelo 
Congressc Nacional, essa preslação de conlas. 

Tanto que amanhã, na Comissão de Orçamen
to, já há uma resolução monlada, discutida com a Li
derança, em que deveremos incluir uma reunião es
pecial para tratar do exame e julgamento das contas 
do Presidente da República, tema que merecerá um 
próximo discurso da nossa parte no plenário do Se
nado Federal. 

Sr. Presidente, por ora, eram essas as consi
derações que eu queria trazer aos Srs. Senailóres. 

Durante o discurso do Sr. Coutinho 
Jorge, o Sr. Emarides Amorim, 4" Secretf 
rio, deixa a cadeira da presidência, que 
ocupada pelo Sr. Ney Suassuna, Sup/( 
de Secretário. 
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Dutante o discurso do Sr. Coutinho 22,58% do número de Deputados Federais. O valor 
Jorge, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de Se- dos convênios p!bicados na l.l1décil 'a hora repre-
cretário, deixa a cadeita da presidéncia, que sentam 45,04% ·do total de convênios. A Bancada do 
é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma. meu partido, o PT, no Rio Grande do Sul representa tam-

Dutante o discwso do Sr. Coutinho bém 22,58"k dos Deputados daquele Estado. No entan-
Jorge, o Sr. ..Romeu Tuma deixa a cadeita to,open:entualdeconvêniosaprovadosati1ge0,91%. 
da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Levy Vamos deixar Minas Gerais e São Paulo por úi-
Dias, ::J• Secretário. timo, porque são casos à parte. 

O SR •. PRESIDENTE (Levy Dias) • Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra, 
como l.:íder, por 5 minutos, pará éomunicação urgen
te, de interesse partidário, nos termos do art. 14, in
ciso 11, alínea a, do Regimento b1temo da Casa. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. 
Como Uder. Para uma comunicação.) - Sr. Presi
dente, Sr's e Srs. Senadores, solicito a palavra, nes
te instante, para abordar o mesmo assunto já tratado 
aqui pelo Senador Coutinho Jorge. 

O Ministro Antônio Kandir afirmou que a distri
buição dos convênios recentemente assinados com 
as prefeituras obedeceu única e exclusivamente o 
critério técnico. Para. checarmos essas informações, 
fizemos um levantamento técnico dos convênios pu
blicados no Diário Oficial no dia 29 de junho de 
1996, exatamente o último dia em que poderiam ser 
publicados em função da lei eleitpral Registro, inclu
sive, que, nessa data, o Diário Oficial dedicou mais 
de 100 páginas à publicação de convênios. Ao lazer, 
portanto, um levantamento dos convênios, chega
mos a algumas constatações interessantes. É lógico 
que apresentaremos uma amostragem bastante sig
nificativa em função dos Estados que foram verifica
dos- São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, 
Ceará, etc. 

Vimos, por exemplo, que a distribuição desses 
convênios obedeceu única e exclusivamentE! o inte
resse político e eleitoral do Governo. Registro tam
bém que não apresentei nenhuma emenda indivi
dual; assinei apenas as emendas de Bancada do 
meu Estado, apesar de o Governador do meu Esta
do não ser do meu Partido. 

O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Não sei se 
cabe aparte, Senador. Pergunto à Mesa se é possí
vel. Se couber, terei o máximo prazer em concedê
lo. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Não cabe 
aparte, Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Vejamos o 
exemplo do Rio Grande do Sul. A Bancada do 
PMDB daquele Estado tem sete Deputados, ou seja, 

No Estado de Pernambuco - vamos já registrar, 
inclusive, a denúncia do Deputado do PSDB de Per
nambuco ·, os convênios publicados no dia 29 de ju
nho, último dia, diz o seguinte: a Bancada do PFL foi 
contemplada com 90,06% do volume de recursos 
dos convênios que foram assinados no dia 29. A 
Bancada do meu Partido, o PT: O%. 

Estado da Bahia: Bancada do PFL: 59%; do 
PMDB: quase 20% e do PT: 0%. 

Estado do Ceará: 
-BanCada do PSDB: 67,50%; 
-Bancada do PT: O%; 
Estado de São Paulo: 
-PT: O%; 
Estado de Minas Gerais: 
-PT: O%. 
Estou lembrando-me daquele personagem do 

Jô Soares que diz: "Sabes quanto vales? Vales 
zero". Talvez a Bancada do PT represente isso para 
o Ministro. 

O Sr. Ramez Tebet- Apresentaram emendas? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA· Todos es
ses Estados apresentaram emendas. Podemos até 
mandar para todos os Srs. Senadores o levantamen
to dos excluídos, que não diz respeito somente à 
Bancada do PT. Dentre os excluídos existem muitos 
partamentares que são, inclusive, da bancada gover
nista. Acabei de dar o exemplo do Estado de Per
nambuco, onde 90% foi para o PFL. 

Observamos na maioria dos Estados - Rio 
Grande do Sul, Bahia, Ceará - que o Governo esco
lheu como aliado preferencial um dos partidos da 
base governista, de modo geral, o partido do gover
nador, quando esse partido apóia a base. 

No caso de São Paulo e Minas Gerais, a distri
buição entre os partidos da base governista foi mais 
ou menos equitatiVa. Mas nesses Estados há um ou
tro aspecto que merece ser registrado: os convênios 
que não têm relação com emendas de partamenta
res, ou .seja, foram assinados discricionariamente 
pelo ExecL~ivo, atingem nesses Estados um volume 
equivalente aos· convênios que têm relação com 
emendas de partamentares. Queremos lembrar, in
clusive, que o grande escândalo da época da CPI do 
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Orçamento estava relacionado muito mais a esses 
convênios assinados discricionariamente pelo Exe
cutivo do que por convênios que tinham vinculação 
com emendas de parlamentares. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O tempo de 
V. Ex" está esgotado, Senador. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, antes de concluir, eu gosta
ria de dizer que somente agora é que estamos en
tendendo o signifiCado do que disse o Ministro Sér
gio Motta. Disse S. Ex" que o Governo deveria dei
xar de masturbação sociológica e partir para a práti
ca. Na verdade, o que se viu é que, mais uma vez, 
as verbas do Orçamento foram· utilizadas de maneira 
eleitoreira e fisiológica, o que é lamentável, Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores. 

Era o que tinha a dizer; 
O SR. VILSON KLEINüBING - Peço a palavra 

como Lfder. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 

palavra ao Senador Vilson Kleinübing, pela Uderan
ça do PFL, por cinco minutos. 

O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL-SC. Como 
Lfder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, é para contraditar o que 
ouvi dos oradores sobre essa questão do Orçamen
to, pela Uderança do Governo. 

· Em primeiro lugar, sem quérer entrar no mérito 
dos erros ou dos acertos que possam ter sido provo
cados. nessa relação das emendas parlamentares 
com o Governo, é claro que temos parte de culpa 
nisso tudo que aí está. Por que é que, num Pafs do 
tamanho do Brasil, com um Governo complicado 
como é o nosso, ainda temos que ter, no Orçamen
to, emendas individuais? Por que é que este Pafs 
não pode, de uma vez por todas, fazer emendas oo
letivas? Ou, melhor ainda, dentro da técnica de ge
rência e da orçamentária,. programas de governo? 
Por exemplo, que existisse na Lei de Diretrizes Or
çamentárias um programa de governo concernente 
à moradia, e nós, Parlamentares, estaríamos lutan
do por um número de moradias que fosse construído 
no meu Estado, no Nordeste, no Norte ou no Sul; ou 
um programa de recuperação de estradas, e, assim, 
estarfamos lutando, ooletivamente, por quilõmetros 
de estradas que seriam recuperadas na Bahia, em 
Santa Catarina, no Paraná ou em qualquer outro Es
tado. É lamentável que ainda se tenha que brigar 
por emendas individuais em que o Governo comete 
erros pela pressão parlamentar, mais ou menos forte 
de um determinado Estado e, que, em vez de con
sertarmos o problema, lamentamos que isso tenha 
ocorrido. Também quero lamentar que tenha ocorri-

do essa relação difícil entre Parlamentares e Gover
no. Mas quero aproveitar a oportunidade, como Se
nador e como parlamentar, para sugerir que possa
mos, de uma vez por todas, elaborar o Orçamento, e 
que isso não aconteça mais. Esse tipo de briga só 
envergonha a administração pública do País. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre Sehador Ney Suassuna 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun" 
cia o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, muito se tem falado, desta tribuna, com re
lação aos êxitos e aos óbices, ou dificuldades do 
Plano Real. 

O fato é que, se, por um lado, o Governo teve 
sueesso absoluto, incontestável e reconhecido - até · 
pelos adversários políticos - na estabilidade econô
mica, através do combate à inflação, por outro lado, 
não _há como negar que estamos tendo reflexos ex
tremamente preocupantes em relação à polaica mo
netária e cambial. · 

· Por diversas ·vezes, já tive a oportunidade de 
denunciar' estes desdobramentos maléficos. Creio 
até mesmo que já passou o tempo de se tomar urna 
medida adequada. Ur!Je que se busque a correção. 

·.. À medida 'em que o tempo passa, constatamos 
diutumamente o imobilismo governamental em face 
desses perversos desdobramentos, desdobramen
tos esses causados pelas taxas de juros que são 
das mais elevadas do mundo. · 

E cresce a nossa preocupação com a possibili
dade de que esse crescimento exponencial da dfvi
da pública interna leve inviabilidade à Federação. 

· Esse crescimento sinalizado vem sendo reite
radamente alertado a partir da equivocada política 
monetária do Governo. Já ouvi muitos Senadores fa
larem sobre o assunto, e, ainda ontem, o Senador 
Casildo Maldaner falou aqui deSsa 'preocupação. 
Hoje, trouxe àlgumas constatações a mais. 

Durante um quarto de século, :tivemos vários 
fracassos no combate à inflação. Governo e povo 
desenvolveram mecanismos de convivência com a 
espiral inflacionária No momento atua~ estarrios ten
do, pela primeira vez, um combate sério à inflação, 
mas, lamentavelmente, o crescimento da divida interna 
vem sufocando o seior piociuiiVo brasiléiro e solapan
do a competitividadé das noSsas exportações. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governo Fe
deral, Estadual e Municipal, em vez de se sentarem 
à mesa e buscarem uma solução real para o impas
se, parecem estar desenvolvendo perigosos meca
nismos de convivência, tentando uma válvula que 
reputo exaurida, a válvula da rolagem da dívida 
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Todavia, se durante os anos recentes, o jeiti
nho brasileiro funcionou - ainda que precariamente, 
achamos a forma da correção monetária para a in
flação, etc. -, as rodadas exaustivas de negociação 
têm tido cunho apenas paliativo, e, hoje, o modelo 
grita sinais de exaustão e esgotamento que, se igno
rados, fatalmente irão gerar como conseqüência pri
meira o desequilíbrio no frágil modelo de estabiliza
ção, conslruído, principalmente, com o sacrifício do 
crescimento económico e de seus perversos refle
xos nos indicadores de qualidade de vida de amplo 
e majoritário conjunto da sociedade. 

O Governo Federal, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, fechou abril com uma dfvida de R$138 bilhõ
es em títulos em poder do setor privado. Desse total, 
R$28,2 bilhões estão em trtulos do Banco Central 
que foram emitidos e trocados por papéis estaduais 
antes do Plano Real, para tomar viável a rolagem 
das dívidas dos Governos dos Estados e Municípios. 

Apenas dois meses depois, a dívida já bate às 
portas de R$190 bilhÕes, numa pomica cega e suici
da. O Governo tem pago de juros, em média, cerca 
de R$2,4 bilhões/mês. Os encargos financeiros so
bre os trtulos públicos federais e sobre os depósitos 
compulsórios acumularam o fluxo expansionista de 
R$2,5 bilhões em maio, segundg o boletim do Banco 
Central, página 6. 

A tendência construída a partir de informativOS 
do próprio Banco Central é de que o passivo federal 
aumente perigosamente, como decorrência do pro
grama de saneamento do sistema financeiro nacio
nal e outros socorros, generosos socorros, a grupos 
localizados da economia: agricuttores, prefeituras, Sis
tema Habitacional, etc., que introduzem o perigosíssi
mo componente aleatório na politica monetária míope 
que sangra impiedosamente os cofres públicos. 

Segundo dados apropriados junto às autorida
des monetárias, para sustentar essa "politica de aju
da", a União se utiliza da emissão de moedas e do 
lançamento de trtulos do Tesouro, aumentando o en
dividamento federal. Programas de socorro podem sig
nificar emissão de trtulos no valor de R$45 bilhões. 

Segundo notas técnicas constantes dos bole
tins informatiVOs do mercado financeiro, a dívida lí
quida do se to r público já representa, hoje, 32, 7"/o do 
PIB, ou seja, R$219,8 bilhões em março. 

Vejam só, Srs. Senadores, que quando se 
comparam esses dados com os dos Estados Unidos 
ou de países da Europa, dizemos: "Nos Estados 
Unidos chega a 70% do PIB.' Só que lá, eles têm 20 
anos para pagar e aqui temos que rolar a cada 90 
dias. 

A dívida interna líquida tem crescido avassafa
doramente (cerca de 7,7"/o nos úttimos três meses), 
elevando sua incidência sobre o PIB de 26%, em de
zembro de 95, para 27,3%, no final do primeiro tri
mestre de 96, num ritmo inteiramente incompatível 
com o crescimento da economia, especialmente o 
das receitas públicas. 

Até quando será possível a manutenção dessa 
incompabbilidade? Os limites de saturação do mode
lo estão claramente definidos. 

Todavia, na prática, a visibilidade dessas ope
rações e seus efertos no déficit do setor público ten
dem a ser encobertos graças a mecanismos contábeis 
à disposição dos especialistas. Em artigo de O Estado 
de S.Paulo, sob o trtuló Aumento da dívida pode ser 
uma bomba invisíve~ verificamos que esses meca
nismos estão sendo desmistificados pelos ecqno
mistas que não são do Governo. Diz o artigo, que 
peço seja branscrito integralmente nos Anais, que: 

·o passivo federal pode piorar perigo
samente, advertem economistas, com os 
programas de socorro sustentado pelo Te
souro Nacional e pelo Banco Central. 

( ... ) 
A emissão de mais papéis federais, 

para salvar bancos e atenuar crise financei
ra de Estados, de Municípios e até de cate
gorias econõmicas, tende a complicar esse 
quadro. No entanto, o efeito é dissoMdo 
contabilmente. Quando se emitem títulos 
para ajuda financeira, normalmente se ins
crevem nas contas, como contrapartida, cré
ditos correspondentes. Os autores da nota 
divulgada pelo Banco de Investimentos Ga
rantia mostram vários exemplos. Assim, as 
letras lançadru? pelo Banco Central, para 
substituir no mercado tftulos de Estados e 
Municípios, acrescentaram cerca de R$28 
bilhões à dívida interna bruta do Governo. 
Ao mesmo tempo, a contabilidade registra 
um créd~o igual, contra Governos de Esta
do_s e prefe~uras. O efeito sobre ·a dívida lí
quida, portanto, é nulo ou quase nulo. No 
caso do Proer, a ajuda dos bancos resulta 
em emissão de moedas e, portanto, em dívi
da federal (a base monetária é um débito 
das autoridades). Mas é inscrito, simultanea
mente, um créd~o contra as instituições fi
nanceiras.• 

Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, esse 
mecanismo, contabilmente, funciona, mas, na reali
dade, é bom lembramnos que em Economia e em 
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Administração não há milagres, e não podemos conti
nuar, indefinidamente, a fazer esse jogo que estamos 
fazendo com as dfvidas crescendo exponencialmente. 

Com o objetivo de reforçar os sinais concretos 
do esgotamento do modelo, optei por uma metodolo
gia que particulariza a dívida mobiliária no contexto 
da dfvida pública. Assim, construí um caminho críti
co, apropriando a evolução das participações per
centuais da dívida mobiliária na receita anual de 
ICMS e de transferências constitucionais no período 
de julho de 1994 a maio de 1996 e projeções para 
os JTlllSes vindouros, a partir de dados do Banco 
Central, contemplando um crescimento médio da re
lação dívida/receita no perfodo de janeiro de 1995 a 
abril de 1996. 

Estudamos oito casos: Bahia, MinaS Gerais, 
Mato Grosso, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Mato Grosso 
serve de contraponto à Paraíba. 

Um quadro comparativo nos dá conta de que 
em julho de 1994, a Bahia estava pagando sobre o 
ICMS de transferências constitucionais 15% ao Go
verno Federal; a dívida, hoje, atinge 16%. Acontece 
que quando chegannos em abril de 1997 já será de 
19% e quando chegarmos em julho de 1997 teremos, 
em relação à Bahia, 21%. Mato Grosso, em julho de 
1994, estava em 11%; ou seja, o que veio de transfe
rência para Mato Grosso, em relação ao ICMS de 
transferências constitucionais; a amortização da dívida 
representa hoje 12%; em julho de 1995 era 16%. A 
Paraíba hoje está em 0,1 "'o. São Paulo, que hoje 
está em 68%, chegará a 75% em seis meses. 

Sr. Presidente, Sr$. Senadores, o que estamos 
querendo dizer? Para uma dívida de R$1,6 bilhões -
é o caso da Paraíba -, o que arreca$..!!1QS ou, no 
caso do estudo, o que recebemos de transferência ~ 
insulicienta para pagar esse serviço da dfvida E 
preciso que se encontre, em curtíssimo prazo, um 
mecanismo de compensação em que se faça um ca
samento das contas, anule-se a maioria delas entre 
o que se deve e o que se tem a receber, de forma a 
baixar esses ativos. 

Hoje, o que estamos vivendo na República é 
uma inteira ficção. Os Estados não têm condições 
de continuar girando essas dívidas, temos que en
contrar uma solução para fazer a sua amortização; 
temos que encontrar uma solução, porque, com 
esse juro, as· arrecadações dos Estados, como um 
todo - não só as transferências-, são insuficientes 
para pagar o serviço da dívida. 

No caso da Paraíba, nós estamos arrecadando 
cerca de R$70 milhões e o serviço da dívida, hoje, 
totalizaria R$65 milhões, sobrando R$5 milhões para 
pagar folha e tudo o mais. 

Sabemos que a maioria dos Estados está aci
ma dos 60% dispostos em lei. Tem Estado que gas
ta 92% com pessoal - a grande maioria - e verifica-

mos que essa situação é pura e simplesmente im
praticável. 

Ontem, o Senador Casildo Maldaner abordava 
este assunto. Hoje volto a ele, porque a preocupa
ção é muito grande. Não encontraremos saída para 
os Estados, que têm essas dívidas crescentes, se 
não fizermos um encontro das contas. 10 preciso que 
o façamos e, em seguida, que façamos a securitiza
ção das dívidas. 

A economia dos Estados está em péssimas 
condições, e não há Estado em situação d~erente. 
Há dois ou três que podemos dizer que não estão 
nessa situação calamitosa. Mas a maioria dos muni
cípios também está na mesma situação. 

Por isso, fica aqui o apelo, Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, para que os Estados e Municípios 
encontrem, junto ao Governo Federal, uma solução 
definitiva para essa que parece ser a sua maior cruz 
- das economias dos nossos Estados, dos nossos 
Municípios e, por que não dizer, também da União. 

· É preciso achar, a curto prazo, solução para 
esse problema, o que só percebo que poderá acon
tecer através de um encontro de contas. Talvez. se 
nos sentarmos ao redor de uma mesa e fizermos 
esse encontro de contas,.achemos alguma solução, 
porque a simples rolagem da dívida é impossível e 
inviável. 

O Sr. Ramez Tebet - Permite-me V. Ex" um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. NEY SUASSUNA- Com prazer, ouço V. 
Ex". 

O Sr. Ramez Tebet - Senador Ney Suassuna, 
sei que V. Ex" está encerrando o seu pronunciamen
to e concede-me o aparte por generosidade, mas eu 
queria aplaudi~o mais uma vez, porque V. Ex" refle
te, nessa tribuna, o clamor da própria Federação, 
que o Senado representa. Mais uma vez, nós temos 
a satisfação de ouvir o seu SOS, feito em nome da 
Paraíba e de outros Estados, em favor da Federa
ção. brasileira. Todos nós concordamos - e é preciso 
que o Governo Federal se sensibilize com isso - que 
é. necessário encontrarmos uma fórmula imediata 
para salvar os EStados brasileiros. Então, antes que 
V. Ex" desça dessa tribuna, eu quero aplaudi-lo e, se 
V. Ex" me permite, fazer do seu grito o meu também. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Se
nador Ramez Tebet Eu diria a V. Ex" que tenho sido 
um tanto quanto persistente nesse aSsunto, mas é 
algo a respeito do que estão fazendo ouvido de sur
do, mas que mais cedo ou mais tarde vai crucificar 
todos nós e vai pôr em risco o equilíbrio desta Fede
ração. 

Muito obrigado pelo apoio de V. Ex". 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. NEY SUASSUNA EM SEU PRONUN
CIAMENTO. 
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UPINIAO 

Aumento da dívida pode ser uma bomba invisível 

O passivo federal pode piorar 
perJgos~mente, adverte~ 

economastas. com os pro-
gramas de socorro sustentados 
pelo Tesouro Nacional e pelo Ran· 
t"O Central. E.c;scs programas de· 
v<"m bí-neficiar agricultoresendivi· 
dados. bancos oficiai.' bancos pri· 
vados, governos estaduais. prerci· 
tura.c; e sistema habitacional 

J>ara prestar toda essa ,Yuda, a 
União tanto prec"isa emitir moeda 
'tuant.o lançar tltulos do Tesouro e 
do BC, ampliando o endividamen· 
to federal. Os programas podem 
E"<'sultar na emissão d<' titulns nQ. 
\."alor de até H$ 45 bilhões. 

A curto 1>razo, no cntanto, o 
Cf('itO COI\tábiJ d<"SS:IS Op(~raÇiWS 
P•Hh·r.i não ser muitn .,;sivel na dj
\·ida liquida, n<"m no riNidt do se· 
tc1r piahlko. st'f!llnclc• t"lmlcntári(> 
dh'Uig.ado t!m holt•tim du lhmro dr
Jn\'t•stimt"ntos Garantia. 

A divida liquida do s1•tor públi
co. R$ 219,A hilhúes em ntarço. 
corresponde a 32.Tr. do Produto 
Interno anuo (PIB). SC"J:!Undo cál
ndo do Banco C('11tral. Os mime-· 
tos apar<."<."t~m numa laht•la dh:ul

gada na última semana. Aquela 
propnrção não variou a desde Ja· 
neirn e cresceu muito pouco de
J><liS do fim do ano. 

Em dezembro, Uni::'io, Estados, 
munidpios e estatais deviam, des
contados seus créd~tos, R$ 211,3 
bilhi>os, ou 32,2% do valor da pro
dnç:io interna Em reais, o acrésci
mo foi de 4%. Esses valores in-

cluem os compromis.ws com cre
doff'S e devedores externos. 

A divida Interna liquida, porém, 
tem crescido de fonna sensível. 
Aumrntou 7,7% em trCs meses. de 
1!$ 1711,3 bilhões para 1!$ I 83,4 bi
lhiws. Como pan-ela do I'IB. pas
sou de 26't' no fim do :mo para 
27.;1":~ nu final de mar\_'<). 

A divida interna rui inRada 
J,tiudpahnente pela emi.s$..-'iode tí
tul<•s ft•tlt'"rais. O c-stOctue dt• paJ,éis 
etnit.idos crcsc~u de Jl$ 106,7 bi
lhúc.s l'ara U$ 130,7 hilhút-s, com 
vari:u;::io d(' 22,5~~ em apenas três 
mCSC"S. ou 7% ao mr-s. dl'SContada a 
inflação. O ritmo é daramente in· 
C'umpath·el com a expan~ão da 
N·nnomia e da reC'e'it.."l públiCõl... Te-
rá. 1><,11 altto, dt" ser ("untidu. 

A emissão de mais papéis fede
rais. para salvar bancos e para ate
nuar a crise financeira de Estados. 
de municípios e atê de categorias 
econõmica.~ tende a complicares-
se quadro. No entanto, o.efeito é 
dissolvido contabilmente. Quando 
se emitem titulos para ,Yuda fi
nanreira,. nonnalmente se Inscre
vem na." contas. como contraparti
da. créditos corr~pondentes. Os 
autores da nota divulgada pelo 
Banco de'tnvestímentos Garantia 
mostrn.m vários: exemplos. As.c;:im, 
as letras lançada."i pelo nc, para 
sub.c;.tituir no mercado títulos de 
f'St.ados e muniC'ipins. acrescenta
ram cerca de R$ 28 bilhões à dívi
da intf'ma bruta do governo. Ao 
m~mo tempo, a contabilidadl'" re-

gistra um cri'd!to igual contra go
"·ernos de t-:sto1.dus t" pn•fl•itura..c;.. O 
('feito .subre a dh-ida liquida. por
tan1o, é nulo ou quaS("' nulo. No Cl.· 

so do Proer. a ~uda aos bancos re
sulta cm t"misÃo de moeda e-. por
tanto. da dh:ida frderal (a base 
mnnet..iria é um dí-bito da..c;: autori
dadt"S). Ma..c;: -é inst•ritrr, simulta
nt>amt'ntr. um C"réditn t.'ontra a.-; 

· instituições financeiras. 
A lista de exemplos é maiOr, 

mas es.c;es dois bastam para escJa. 
recer o assunto_ Restam, poréllt, 
tres dúvidas muito importantes, 
apontadas no boletim: : -: 

• o.c;. beneliciários do."i empréstl; 
mos e dos refinanciamentos pode: 
rão não pagar suas dividas ao T~ 
SOUTO e ao se_ Em alguns casos--; 
isto o boletim não di:<- esse Pa! 
gamento é bem pouco prováv"' 
Nesse ca.<;<>, o crédito contábll de 
h<U(' pode ser mera ficção; • 

• os juros pagos pelo governo e 
pelo BC, para sustentar os progra; 
mas de ajuda. podem ser maiores 
qUe as rcceita.."'i obtidas em opera: 
ções vinculadas~ Isto o boletini 
também n;'io diz, mas o presidt:'nt~ 
do BC já r(>('()nhcceu; os juros co
brados pdo Prner SC'r.i(J menoreS; 
prova\·chn('nte, que o custo doS 
papéis emitidos para neutralizar I! 
expansão monetária resultante; 
AI. perda praticamente certa. 

• diante da piora do pas .. c;i\•o re; 
deraJ. os tomadores de títulos pú:
blic'os podC"rãO ("Obrar jurem m~ioo
rcs para rolar a dh:ida púhliC'a. 



PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DA O(VIDA MOBILIARIA NA RECEITA ANUAL DE ICMS 
E DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - -

BA MG MT PB RJ RS se SP 
jul/94 15% 102% 11% 0,1% 79% 97% 25% 64% 

ago/94 15% 102% 12% 0,1% 80% 96%- 25% 64% 
seU94 15% 104°/o 12% ' 0,1% 82% 101% 26% 66% 
out/94 15% 107% 12% 0,1% 63% 104% 27% 67% 

nov/94 16% 110% 12% 0,1% 65% 107% 27% 69% 
dez/94 16% 113% 13% 0,1% 67% 110% 26% 70% 
jan/95 17% 116% 13% 0,1% 66% 113% 29% 71% 
fev/95 17% 116% 13% 0,1% 89% 116% 30% 72% 

mar/95 17% 120% 14% 0,1% 92% 120% 31% 73% 
abr/95 18% 126% 15% 0,1% 95% 125% 32% 76% 
mai/95 16% 129% 15% 0,1% 97% 128% 34% 79% 
jun/95 19% 134% 16% 0,1%- 101% 133% 35% 82% 
juU95 19% 141% 16% 0,1% 105% 138% 37% 85% 

ago/95 20% 146% 17% 0,1% 109% . 144% 38% 89% 
set/95 21% 151% 18% 0,1% 113% 148% 39% 92% 
ouU95 22% 156% 18% 0,1% 116% 153% 40% 94% 
nov/95 22% 160% 19% 0,1% 120% 157% 42% 97% 
dez/95 23% 164% 19% 0,1% 123% 162% 43% 100% 
jan/96 23% 169% 2:0% 0,1% 126% 166% 44% 102% 
lev/96 24% 173% 2:0% 0,1% 129% 170% 45% 105% 

mar/96 24% 177% 2:0% 0,1% 132% 174% 46% . 107% 
abr/96 25% 180% 2:1% 0,1% 135% 178% 47% 109% 

Fonte: Banco Central 
Nota: receita de ICMS exclui a parcela transferida aos municlpios 
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~ 
~f/aPAÇAO P..:RCENTUAL DA DIVIDA MOBILIARIA NA RECEITA ANUAL DE ICMS 
DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (PROJtÇÃO PARA MAI0/96'A DEZ/98) li 

BA MG MT . PB RJ. RS se SP 
mail! I 15'A> 105o/o 12'A> 0,1% J 81% 100% 26% 66% 
jun,;"i 15% 105% 12% 0,1% 82% 101% 26% 66% 
juli~d 16% 106% 12°/o 0,1% 84% 104% 27% 66% 

ago/96 16'4 111% 12°/o 0,1% 86% 107% 27% 69% 
seV96 16% 113% 13% 0,1'A> 88°.1. 110% 28% 70% 
ouV96 17% 116% 13% 0,1% 89% 113'.1. 29% 72% 
nov/9ó 17% 119% 14% ,0, H<, 90% 117% 30% 73% 
dez/2J 17% 122% 14'4 0,1%. 92% 120% 31% 74% 
jan/f.,l 18% 124% 14% 0,1% 94% 123% 32% 75% 
fev/97 18% 130% 15% 0.1% 98% 129% "33% 79% ! mar/97 18P4 133% 16% 0,1% 100% ·132% 35% 81% 
abr/97 19% 138% 16% 0,1% 104% 137°.1. 36% 84% 

8 ma,~97 20% 145% 11% 0,1% 106% 143% 36% 88% 
juntl·7 21'4 150% 17% 0,1% 112'.1. 148% 39% 91% I JUI/97 21% 155'4 18% 0,1% 116% 153% 40% 94% 

ago/9' 22'% 160% 19% 0.1% '19'.1. 158% 42',1> 97% 
set/1:'11 23% 165% 19% 0,1% 123% 162% 43% 100% 

I ouu ... , 23% 169% 20% 0,1% 126%. 167% 44% 103% 
OOVI:. 7 24% 174% 20'/o 0,1% 130% 171% 45% 105% 
dez/9( 25% 178% 21% 0,1% 133'.1. 175% 46% 108% 
Jan/9e 25% 182% 21% 0,1% 136% 179% 47% 110% 
fev/9ij 26% 186°4 22% 0,1% 138% 183% 46% 112% 

marl9.S 26% 186% 22% 0,1% 138% 183% 48% 112% 
abr/90 26% 186% 22'/o 0.1% 138% 183% 48% 112% 
ma•/90 26% 186% 22% 0,1% 138% 183% 48% 112% 
JUU/98 26% 186% 22% 0.1% 138% 183% 48% 112% 
JUI/98 26% 186% 22% 0,1% 138% 183% 48% 112% 

ago,98 26% 186% 22% 0,1% 138%. 183% 48% 112% 
sel/98 26% 186% 22% 0,1% 138% 163% 46% 112% 
oul/98 26% 186% 22% 0,1% 138% 183% 48% 112% 
nov/98 26% 186% 22% 0,1% 138% 183% 48% 112%. 
dez/98 26%, 186% 22% 0.1% 138% 183% 48% 112% 

Fonte Banco Central 

Nota 'amou-se. para efeito de projeção, o crescimento médio mensal da relação divido/receita no perlodo janeiro de 1995/abril de 1996, 

I~ que apresenlou os segurnles percenluars 2. 7% (BA). 3'A.(MG). 3.1% (MT), 3.3% (PB). 2,8%·(RJ), 3% (RS), 3,3% (SC), 2,8% (SP) 
.... 
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O SR. JOSÉ SARNEY • Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • Nos termos 
do art. 14, inciso VIl, do Regimento Interno, concedo 
a palavra ao nobre Senador José Samey. 

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDI~-AP. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. peço a pala
vra para uma rápida comunicação para solicitar que 
conste dos Anais, fazendo parte integrante do meu 
pronunciamento, o artigo que hoje foi publicado na 
Folhá de S. Paulo pelo Ex-Ministro Delfim Netto, 
com o título Pequena e média empresa. · 

E não ~isto a ler alguns tópicos desse artigo: 

A pequena e média empresa precisa 
de estímulos (obviamente controlados) por
que ela é um instrumento importante no pro
cesso de desenvolvimento: 

1) ela é a sementeira do fator mais es
casso naquele processo que é o talento em
presarial. A pequena e média empresa é o 
mecanismo quase biológico, que faz experi
mentos para selecionar aquele talento. E por 
isso que a quantidade de nascimento e mor
te de empresas é elevada: o que importa é 
que os sobreviventes t~ em si o fator es
casso e o gene do crescimento futuro; 

2) ela é enorme consumidora do talen
to inventivo e da capacidade de aperfeiçoa
mento do processo produtivo e do produto 
do trabalhador isolado; 

3) ela é grande empregadora devido à 
flexibilização das relações de trabalho e, fre
qüentemente, incorpora uma imensa solida
riedade entre patrões e empregados; 

4) a experiência de países tão diferen
tes como a Alemanha e a Coréia mostram a 
sua enorme capacidade adaptativa para as 
exportações, onde podem construir nichos' 
especializados. Hoje, mais da metade das 
exportações industriais coreanas s '" reali
zadas por pequenas e médias empresas 
que recebem suporte especial do seu gover
no. 

Na Alemanha é quase inacreditável o 
número de patentes obtidas por pequenas e 
médias empresas, justamente porque são 
um núcleo de concentração do talento em
presarial e inventivo; 

5) as pequenas e médias empresas 
têm um lugar natural no processo produtivo 
diversificado porque são um fator estimulan-

te da competição e do ajuste da produção 
às exigências dos consumidores. 

Também, Sr. Presidente, desejo fazér um pe
queno comentário. A imprensa, hoje, veicula uma 
notícia que diz ter origem em fontes tributárias do 
Governo: diz que o projeto, aprovado pelo Senado, 
que dá tratamento privilegiado à pequena e média 
empresa, prejudica, tira recursos da área da saúde e 
do Fundo de Participação dos Estados. 

Ora, Sr. Presidente, não sabíamos que os re
cursos da saúde eram oriundos da pequena e da 
média empresa, nem que o Fundo de Participação 
dos Estados também se originava na pequena e na 
média empresa. Isso foi divulgado pelos jornais, 
hoje. 

Acredito que todos nós sabemos perfeitamente 
que tais afirmações não são verdadeiras. O próprio 
Ministro da Saúde, hoje, diz que R$2 bilhões de 
reais são desviados da saúde por fraudes, e que ele 
está tentando reverter essa situação. 

Então, o que devemos fazer e estamos fazen
do, o que o Senado fez, no momento histórico desta 
convocação, foi dar cumprimento aos arts. 170 e 
179 da Constituição, que determinam que se dê um 
tratamento privilegiado às pequenas e médias em
presas. 

O sentimento de retirar recursos e impostos 
das pequenas e não das grandes empresas é, sem 
dúvida, uma linha de conduta que deve acabar neste 
País. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JOSÉ SARNEY EM SEU PRONUNCIA
MENTO. 

Folha de S.Paulo 

PEQUENA E MÉDIA EMPRESA 

Antonio Delfim Netto 
Na última semana foi aprovado no Senado um 

projeto de lei que estabelece benefícios fiscais para 
a pequena e média empresa. Trata-se de um projeto 
abrangente e ousado de autoria do ex-Presidente 
José Samey. 

O governo, por meio de suas lideranças, tentou 
procrastinar a sua aprovação. Foi preciso uma enér
gica intervenção do autor do projeto para que aque
las lideranças se conformassem em aprová-lo e en
viá-lo para a Câmara, "onde esperam que ele seja 
devidamente amputado". O argumento respeitável é 
que, segundo o Ministro da Fazenda, a renúncia fis
cal embutida no projeto é da ordem de R$4 bilhões. 
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As lideranças do governo anunciaram essa 
fantástica cifra, mas, quando desafiadas, foram inca
pazes de apresentar a planilha de cálculo. O Minis
tro da Fazenda, o!lviamente, havia transmitido uma 
informação dada pela Receita Federal, mas no mo
mento do embate do Senado ninguém foi encontra
do que pudesse dar substância àquela cifra. 

Na Câmara o debate será longo, mas não cre
mos que existam muitos deputados dispostos a levar 
a sério a cifra apresentada sem uma cuidadosa de
monstração de sua procedência. Mesmo assim, é 
duvidoso que a Câmara aceitará a apresentação 
apenas dos "efeitos negativos"· (remíncia fiScal) do 
projeto, sem uma análise mais profunda dOs seus 
aspectos positivos e que, eventualmente, contra-ar
restarão a queda de anecadação pelo aumento do 
nível de atividade da economia e pelo aumento do 
nível de emprego. 

. A pequena e média empresa precisam de estí: 
mulos (obviamente controlados) porque ela é um 
instrumento importante no processo de desenvolvi
mento: 

1) ela é a sementeira do fato r mais escasso na
quele processo que é o talento empresarial. A pe
quena e média empresa é o mecanismo, quase bio
lógico, que faz experimentos pata selecionar aquele 
talento. É por isso que a quantidade de nascimento 
e morte de empresas é elevada: o que importa é que 
os sobreviventes têm em si o fator escasso e o gene 
do crescimento futuro; 

2) ela é enonne consumidora do talento inven
tivo e da capacidade de aperieiçoamento do proces
so produtivo e do produto do trabalhador isolado; 

3) ela é grande empregadora devido à flexibili
zação das relações de trabalho e, freqüentemente, 
incorpora uma imensa solidariedade entre patrões e 
empregados; 

4) a experiência de países tão diferentes como 
a Alemanha e a Coréia moslram a sua enorme ca
pacidade adaptativa para as exportações, onde po
dem construir nichos especializados. Hoje, mais da 
metade das exportações industriais coreanas são 
realizadas por pequenas e médias empresas que re
cebem suporte especial do seu governo. 

Na Alemanha é quase inacreditável o número 
de patentes obtidas por pequenas e médias empre
sas, justamente porque são um núcleo de concen
tração do talento empresarial e inventivo; 

5) as pequenas e médias empresas têm um lu
gar natural no processo produtivo diversificado por
que são um fator estimulante da competição e do 
ajuste da produção às exigências dos consumidores. 

Antonfo Delfim Netto escreve às quartas-feiras 
nesta coluna. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - V. Ex" será 
atendido, Senador José Samey, na forma regimen
tal. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma comunicação de lide
rança. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra a V. Ex", para falar em nome da Liderança 
do PPB, por 5 minutos. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. 
Como Líder. Para uma comunicação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, o constituinte que fez a 
Constituição-Cidadã criou um dispositivo sem imagi
nar que esse dispositivo pudesse ser tão deturpado. 
Estou me referindo à edição de medidas provisórias. 

O constituinte deu 30 dias de vida para a medi
da provisória. Após os 30 dias, se não transformada 
em le~ ela moneria. O que verificamos, neste País, 
é que a medida provisória passou a ser medida per
manente. MP não se refere mais a medida provisó
ria, mas, sfm, a medida permanente. 

E o pior de tudo é a impressão que fica: que o 
Congresso Nacional é o responsável pelas várias 
reedições de medidas proVisórias. 

A Bancada do Partido Progressista Brasileiro 
reuniu-se e está distribuindo hoje à imprensa a nota 
que passo a ler: 

A Bancada do Partido Progressista 
Brasileiro no Senado Federai, ao decidir pro
nunciar-se sobre o quadro vivenciado pela 
Casa, no qual o imenso volume de medidas 
provisórias enviadas pelo Executivo desca
racterizam e tumultuam seu funcionamento, 
e, considerando: 

- que há, por exemplo, na Casa, medi
da provisória que, embora constitucional
mente devesse durar apenas 30 dias, é ree
ditada por 38 (trinta e oito) vezes, estando, 
portanto, 3 anos e 2 meses sem solução; 

- que, nas comissões destinadas a 
apreciar as medidas provisórias, o Poder 
Executivo, através das lideranças dos par
tidos majoritários que lhe dão sustentação, 
determina preferências para a escolha do 
Presidente e do Relator, acordando, inclu
sive, em não dar andamento à matéria, 
como é o caso da que trata do salário mí
nimo; 

- que, assim, o papel imposto a nós, 
Parlamentares, é o de coadjuvantes de uma 
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encenação perniciosa às atividades legislati-
vas; 

- que a atual situação concorre para 
um enonne prejuízo da imagem do Congres
so Nacional perante a opinião pública, que 
considera sermos nós os responsáveis pel<;l 
não apreciação das medidas provisórias e, 
em particular, a imagem de cada Senador, 
membro da Comissão, que não tem como 
responder quando questionado sobre a data 
das reuniões, 

Resolve, no resguardo do Partido, abrir 
mão do diretto de indicar, a partir desta data, 
membros do PPB, para integrarem as Co
misSões Especiais de exame e emissão de 
parecer de medidas provisórias. 

Assino-o~. como Líder e com o apoiamento dos 
outros membros da Bancada. 

Essa nota, Sr. Presidente, é apenas para firmar 
uma posição, para que se saiba que o PPB não 
acetta ser coadjuvante dessa reedição de medidas 
provisórias, que, na realidade, ocuparam o espaço 
destinado a nós, pela Constituição e pelo povo, que 
representamos nas duas Casas legislativas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Lev}Í Dias) - Por permu

ta com o Senador Casildo Maldaner, concedo a pa
lavra ao Senador Vilson Kleinübing. 

O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL-SC. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo hoje esta tri
buna para dividir com os companheiros um fato 
ocoirido ontem, relacionado com um trabalho que 
tive oportunidade de apresentar à Mesa do Senado. 
É um projeto de lei que considero importante para o 
Brasil de hoje: a regulamentação da atividade de 
consórcio no Brasil. 

Todos sabemos que, hoje, mesmo com o de
créSCimo que houve, as taxas de juros no Pais estão 
em níveis insuportáveis para quem compra no cre
diário, para quem compra à prestação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador 
Vilson Kleinübing, a Mesa pede licença a V. Ex" 
para prorrogar, de oficio, por 15 minutos, o período 
destinado ao Expediente, para que V. Ex" possa 
concluir o seu pronunciamento. 

O SR. VILSON KLEINÜBING- Obrigado. 
Esse sistema de crediário acaba se tomando 

possível ;apenas às pessoas, às famflias ou aos as
salariados que têm capacidade de retirar do seu or
çamento o valor referente à prestação da compra 
efetivada. Às vezes, eles não dão tarita importãncia 

ao valor dos juros que estão pagando, mas sim se a 
prestação cabe ou não no seu rendimento mensal. 
Quem. tem mais posses acaba efetuando a compra à 
vista. Alguns se enganam com o cheque especial ou 
com o cartão de crédito. A única opção do pequeno, 
do pobre, do assalariado para poder comprar o seu 
automóvel, o seu eletrodoméstico, para realizar o 
seu sonho da casa própria, em muitos casos, é o 
consórcio. 

O sistema de consórcio foi criado neste País. 
Não é comum em países desenvolvidos da Europa 
ou nos Estados Unidos. Hoje, ele existe no Brasil, no 
Chile, em Portugal e em alguns outros. Mas o siste
ma de consórcio foi desvirtuado ao longo do tempo 
pelos planos econômic<is existentes e pela falta de 
segurança do sistema de administração de consór
cios. O Brasil já teve 1 O milhões de consorciados, 
que já movimentaram US$12 bilhões. Hoje, o País 
tem apenas 4 milhões, e houve uma queda vertigi
nosa no movimento financeiro desse sistema de co
méréio. 

Essa é uma fórmula criada para aumentar a 
produção e o consumo internos e a geração de em
pregos. Porém, precisamos equacionar esse proble
ma que acabou acontecendo, porque as pessoas 
não têm segurança para adquirir seus produtos atra
vés do consórcio. 

Hoje, quem administra, quem fiscaliza esse sis
tema é o Banco Centra:t. Só para que V. Ex"s te
nham uma idéia, neste momento, 12 mil automóveis 
não foram entregues e não se sabe que fim levou o 
dinheiro. Portanto, se alguém entrar na Justiça, 
quem acabaré pagando essa conta é o Banco Cen
tral. Daqui a pouco, vamos ter o Proer dos consór
cios. 

Por isso, através de estudos que fiZemos com 
a equipe de assessores legislativos do Senado, com 
a equipe de técnicos do Banco Central, com a equi
pe da União Nacional de Consumidores Consorcia
dos, inclusive por uma idéia que foi levantada pelo 
Dr. Aurélio Moreira, um consumidor aposentado que 
se dedicou a esse assunto, nos últimos quatro me
ses elaboramos o projeto que encaminhamos ontem 
à Mesa. 

Ele tem características claras e bem modernas. 
A fiscalização parte do Banco Central. Cria-se um 
Instituto Nacional do Consórcio Privado, custeado 
pelo próprio sistema de consórcio; cria-se um seguro 
para que o consorciado não sofra prejuízo em fun
ção da má gestão da administradora; cria-se um ca
dastro nacional nesse instiluto dos consorciados. E, 
além disso, é estabelecida uma série de regras para 
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que o consorciado tenha total segurança ao entrar 
num grupo e fazer com que o seu dinheiro não seja 
perdido ou pela inflação, ou pela má gestão. 

O consorciado terá uma carta de crédito. Ele 
poderá comprar onde bem entender o seu produto. 
Três dias depois de contemplado, prevê a lei que o 
seu dinheiro deverá estar depositado numa conta 
vinculada. A conta do consórcio é à parte. A presta
ção de conta tem que ser mensal com o extraio des
sa conta Empresas e auditorias serão contratadas 
para fiscalizar a empresa consorciada, e esse meca
nismo de seguro e de fiSCalização pela própria enti
dade e pelo próprio associado vai revitalizar o siste
ma, que é importante para o Brasil. 

Eu quis transmitir parte dessas informações 
hoje aos colegas Senadores, primeiro para mostrar, 
especialmente aos companheiros, que o trabalho foi 
muito bem elabprado. Vai receber emendas, vai re
ceber novas adaptações, mas temos que solucionar 
o problema do consórcio. Ele deve voltar a ser segu
ro, para que o consumidor assaiariado tenha oportu
nidade de efetuar as suas compras através do mes
mo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, além disso, 
como V. Ex's sabem, sou contra essas taxas de ju
ros altíssimas que o País está pagando. Não adianta 
somente ser contra e não fazer nada Uma das for
mas de fazermos as taxas de juros baixarem é criar 
mecanismos inteligentes para que as populações 
não precisem recorrer ao sistema de crediário e pa
gar de 5 a 6% de juros ao mês. 

Esta semana, mandei fazer um levantamento 
para saber quanto uma empresa está pagando de 
desconto em duplicata atualmente, quando as taxas 
de juros diminuíram. Está pagando 5% ao mês, 
quando já esteve entre 7 a 8%. No cartão de crédito, 
já esteve entre 9 a 1 O% ao mês. 

~ É impossível uma economia funcionar dessa 
forma; é impossível, mesmo com estabilidade, ter
mos uma economia sadia, quando o dinheiro rende 
muito mais do que qualquer indústria, do que qual
quer empresa e até do que o próprio sistema de co
mércio. Hoje, temos lojas que, ao invés de ganha
rem dinheiro com o produto que estão vendendo, es
tão ganhando com a financeira que montaram para 
fazer esse processo de financiamento. 

Por isso, encaminhei esse projeto. Espero que 
ele seja discutido, melhorado e que o Congresso 
possa dar a sua contribuição para que se evite essa 
taxa de juros. Tenho ouvido falar muito sobre isso, 
mas, se não tomarmos medidas com relação ao en
dividamento público, como falou hoje aqui o Senador 

Ney Suassuna, o que adianta reclamarmos, se a 
cada sessão aprovamos mais endividamento públi
co? Já nem falo de rolar os títulos e as dívidas que 
já existem; refiro-me aos acréscimos que provoca
mos, a cada semana, de novas dívidas. 

Com o Governo endividado, com o Sistema FI
nanceiro apresentando todas essas dificuldades, 
com a falta de escrúpulos que vemos em nosso 
País, não vamos ter solução. 

O consórcio, como outras medidas, pode pro
vocar aHemativas para solução. O consórcio é a for
ma brastleira de evitar-se que o setor financeiro ga
nhe dinheiro. Mas, para que funcione, precisa de se
gurança E segurança podemos proporcionar atra
vés da lei que está agora com o Senado da Repúbli
ca. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao Senador Flaviano Melo, ainda na Hora do 
Expediente. 

V. Ex" dispõe de cinco minutos. 
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Pronur~

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o jornal Cor
reio Brazlliense de hoje traz notícia que tem a se
guinte manchete: "Posseiros apanham da PM no 
Acre". "Nem crianças e mulher grávida escapam da 
violência de um pelotão de militares que foram deso
cupar a fazenda Bauru•. 

Passo a ler a reportagem: 
Cerca de 80 posseiros que há cinco 

meses ocupavam a Fazenda Bauru, às mar
gens da estrada do Amapá, a 1 O km do cer~
tro de Rio Branco, foram violentamente es
pancados ontem por um pelotão da Polícia 
Militar do Acre. A violência durou mais de 
duas horas. Crianças, homens e mulheres 
foram surrados, algemados e pisoteados. 
Cinco p~o~ fiCé!rarn _f~J'ida$. ~ 

Os PMs cumpriam mandado de reinte
gração de posse expedído pela juiza Regina 
Célia Longuini, da 7' Vara Cível. Eram 16 
mimares sob o comando do tenente Castro. 
Fof um massacre. Só não houve mortos de
vido à presença da gente, disse o fotógrafo 
Sérgio Valle, do jornal A Gazeta. 

Mais adiante: 

"É de emudecer qualquer pessoa•, co
mentou o Procurador da República Franklin 
Rodrigues da Costa, ao saber do massacre. 
Na semana passada Costa e os Procurado
res Luiz Francisco Fernandes de Souza e 
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Sérgio Monteiro Medeiros pediram interven
ção federal no Acre, alegando 'grave com
prometimento da ordem pública. • 

O Comandante da PM do Acre, coronel 
Gilvan de Oliveira Vasconcelos, garantiu 
que vai analisar a ação dos policiais na de
socupação da Fazenda Bauru. 'Se for cons
tatado abuso, os policiais vão responder a 
inquérito.' 

Registro que de maneira alguma concordamos 
com a forma violenta pela qual agiu a Polfcia ao 
cumprir as ordens judiciais. Registro também que re
centemente li nolfcias segundo as quais a jufza Re
gina Célia Longuini estava intermediando uma solu
ção negociada para essa invasão. 

Vale ressaltar que não se trata do Movimento 
dos Sem-Terra, porque a Fazenda Bauru na realida
de não é uma fazenda; é uma área urbana da Cida
de de Rio Branco, próxima à estrada De fato, Já 
existem esses 80 sem-tele - não são sem-terra -, 
que estão procurando obter uma área urbana para 
residir •. A questão dos sem-te to na cidade ·do Rio 
Branco decorre do fato de que, desde 1990 não 
existe política habitacional por parte do Governo do 
Estado e nem da Prefeitura de Rio Branco. Não 
.mais estão sendo construfdas casas populares, nem 
estão sendo implantados lotearpentos urbanizados 
naquela cidade. A cada dia cresce o número de pes
soas que migram das áreas rurais, dos seringais de
salivados para a cidade. Essa área chamada Bauru 
deve ser uma pequena chácara ou uma pequena 
propriedade. 

Repudio veementemente a ação da Polícia Mi
litar, a cujo Comandante peço providências no senti
do de que se apure se houve violência, como diz o 
jornal. Peço também tanto ao Governo do Estado 
como ao Prefeito Municipal de Rio Branco para que 
comecem o estudo de um programa de loteamento 
urbanizado naquela cidade, que, como eu disse, 
vive um grande déficit habitacional. Mutto obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Flaviano 
Meto, o Sr. Levy Dias, s• Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•167, DE 1996 

Dispõe sobre garantias de dívidas 
trabalhistas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 12 O juiz do trabalho, de ofício ou a reque

rimento da parte autora, havendo fundado receio de 
frustração do pagamento, poderá exigir, da outra 
parte, caução em dinheiro ou outra forma de garan
tia do débtto trabalhista. 

§ 12 Não sendo possível à parte efetuar depó
sito em dinheiro, a título de caução, o juiz facultará 
outra modalidade de garantia, inclusive o depósito 
de bens ou apólice de seguro. 

§ 2" Será fundamental nos autos a decisão do 
magistrado sobre as razões que detenninaram o reco
lhimento de caução, ou de outra forma de garantia . 

§ 3" É condição essencial à autorização da ga
rantia, além de outras, a critério do juiz, que o reque
rente tenha endereço certo, onde possa ser citado. 

· § 4° Aos patronos incumbe manter atualizaçlos 
os endereços de seus representados, para eventual 
citação. 

Art. 2" O valor da caução será depositado em 
instituição bancária, se possível no próprio tribunal, 
e será liberado à parte vencedora da ação somente 
após o trânstto em julgado da sentença trabalhista. 

Art. 32 Os bens, consignados como garantia de 
dívida trabalhista, podem ser adjudicados diretamen
te ao requerente, se vencedor da ação, dispensan
do-se, neste caso, a praça e o leilão. 

Parágrafo único. A adjudicação judicial direta 
dos bens, gravados em garantia, será autorizada so
mente após ter oconrido o trânsito em julgado da 
sentença condenaria, sem que o devedor tenha e~ 
tuado o pagamento correspondente, ou manifestado 
interesse em resgatá-los. 

Art. 4" A parte requerida, se concordar, poderá 
ser designada deposMria dos bens dados em ga
rantia. 

Art. 52 Havendo apuração de cálculos, estes 
não poderão ultrapassar a 180 (cento e ottenta) dias, 
a contar da data da sentença 

Art. 62 Responde por perdas e danos a parte 
que agir de má-fé. 

Art. 7" Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. a• Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

As ações trabalhistas revestem-se de condiçõ
es excepcionais, primeiro, porque as partes quase 
sempre se apresentam em desequilíbrio econõmico 
e, segundo, porque seus deslindes nem sempre 
acompanham com fidelidade os termos das senten
ças condenarias. 



Julho de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00223 

De fato, somente as partes bem repre
sentadas, e em causas de valores mais significati
vos, logram submeter seus pleltos aos graus supe
riores da jurisdição. Com isso, a grande maioria dos 
empregados, que constituem as partes economica
mente menos favorecidas, eventualmente obtêm re
sultados positivos em sentenças trabalhistas, mas 
enfrentam a inexeqüibilidade desses julgados, quer 
pela ocuttação de bens, ou outra modalidade de 
fraude, perpetrada pelo devedor, quer por outra im
possibmdade, de ordem prática ou técnica, que aca
bam por inviabilizar o aperfeiçoamento da prestação 
jurisdicional. 

Atualmente, ao magistrado compete atender 
quase estritamente ao qtJe for solicitado pela parte, 
porquanto, no direito brasileiro, a maioria dos proce
dimentos não admite àquele agir de ofício. 

A proposição que ora submetemos à aprecia
ção dos ilustres Pares tem em mira, de fonna precf
pua, dar feição ·trabalhista própria às ações dessa 
natureza, sem que estas necessitem acompanhar os 
ritos de ordem cível, especialmente o da execução. 

Esses ritos são ministrados pelo Código de 
Processo Civil, que detém a condição de nonma sub
sidiária da Consolidação das Leis do Trabalho, ao 
qual são remetidas as causas trabalhistas em fase 
posterior à exaração da sentença de mérito, ensejan
do, na prática. a abertura de processo, apenas para 
executar a sentença, embora nos próprios autos, ou 
senão - e não é raro - a mera desistência da parte, 
pela dificuldade de obter a prestação jurisdicional. 

Estabelecida a caução, esta poderá ser levan
tada pelo vencedor, requerente ou requerido, garan
tindo-se que a sentença, de fato, terá eficácia. 

A condição que se estabelece, de que a parte 
requerente tenha endereço certo, decorre da neces
sidade de manter-se o direito de defesa do requeri
do, especialmente porque acorrem à Justiça do Tra
balho, além dos autores legítimos, outros, induzidos 
pela possibilidade da obtenção de proveito trabalhis
ta sob falsos pretextos. No mesmo sentido, o dispo
sitivo sobre perdas e danos. 

Por fim, a possibilidade de o magistrado deci
dir, de ofício, sobre o recolhimento de cauçãó, ou de 
fixar outra garantia, após examinar o feito e avaliar a 
capacidade econõmica das partes, imprimirá, com 
certeza, maior agilidade à conclusão dos processos 
trabalhistas, evitando a interposição de recursos 
apenas como medida protelatória. - Senadora Emí
lia Fernandes. 

(À Comissão de Consütuição, Justiça e 
Cidadania - decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O projeto 
de lei vai à publicação e será remetido à comissão 

Jmpetente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N•724, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do Artigo 50 da Constitui

ção Federal, seja convocado o Exrno. Sr. Ministro do 
Planejamento Dr. Antonio Kandir, para prestar infor-. 
mações a este Senado sobre: 

I - Execução do Orçamento da União - 1996, 
no que concerne: 

a) Cancelamento de dotações orçamentárias, 
com fontes de recursos de n•s 155 e 11 O, no valor 
de R$ 7.662.450,00, objeto do Decreto de 28 de 
maio de 1996. 

b) Critérios adotados para o contingenciamento 
da despesa, objeto do Decreto n• 1.923196 que dis
põe sobre·a "compatibilização da receita e a execu
ção da despesa". 

c) Critérios adotados para a assinatura de con
vênios e liberação de recursos para Estados e Muni
cípios, durante o mês de junho do corrente. 

d) Em que escala de prioridade figuram as 
emendas coletivas - de bancada - aprovadas pelo 
Congresso Nacional . para efeito de liberação de re
cursos? E as Emendas Individuais? 

11- Vetos ao Projeto da LDO para 1997 

Justificação 

O tratamento da questão orçamentária pelo Le
gislativo, para o ano de 1996, apresentou um grande 
salto qualitativo especialmente no tocante à discus
são e aprovação de emendas. Lamentavelmente 
não se tem observado o mesmo procedimento por 
parte do Poder Executivo, o que pode ser medido 
pelos reiterados pronunciamentos feitos nesta Casa, 
em repúdio ao processo de liberação de recursos. A 

. imprensa escrita também tem se ocupado insistente
mente da matéria Portanto, é relevante a presença 
do Senhor Ministro, para que sejam esclarecidas as 
dúvidas em caráter definitivo. 

No que se refere aos vetos à LD0-1997, o 
Executivo alegou exiguidade de prazos para atender 
às modificações introduzidas pelo Congresso Nacio
nal o que é, no· mínimo, inaceitável. A grande maio
ria dos dispositivos inovadores traduz o desejo do 
Congresso de redefinir regras em prol da transpa
rência e do bom cumprimento do estabelecido na lei 
orçamentária, não justificando, portanto, os vetos 
por parte do Executivo. 

Sala das Sessões, 24 de julho de 1996. - Se
nador Coutinho Jorge. 
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O SR. PRESIDENTE {José Samey) - O reque
rimento será incluído em Ordem do Dia oportuna
mente, nos termos do art. 255, 11, c, 9, do Regimento 
Interno da Casa. 

Sob~ a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 725, DE 1996 

Senhor Presidente 
Nos termos dos arts. 21 O e 215 do Regimento 

Interno do Senado Federal, venho solicitar a trans
crição no Diário do Senado Federal, para que conste 
dos anais desta Casa, o pronunciamento feito pelo 
presidente do Banco do Nordeste do Brasil, Dr. By
ron Costa de Queiroz, sob o título "Uma Nova Agen
da para o Nordeste•, durante o 11 Fórum BNB de De
senvolvimento e I Encontro Regional de Economia, 
em 19 de julho de 1996, por ocasião do 442 aniver
sário da instituição. 

Justificação 

No pronunciamento a que se refere o presente 
requerimento, o presidente do Banco do Nordeste 
do Brasil faz um breve histórico da orientação de
senvolvida pela instituição, mostrando o que já fez 
pela região e, em especial, o que pretende fazer no 
futuro. Aponta as potencialidades do Nordeste e 
mostra a necessidade de uma J)olitica regional que, 
desdobrada da política nacional de deserivolvimen
to, possa conduzi-lo a um surto de crescimento sus
tentado. Registra, enfim, •o surgimento dé uma nova 
cultura e visão que elimina o tradicional e equivoca
do estereótipo de um Nordeste cronicamente caren
te, sorvedouro dos recursos públicos·. Afinal, a re
gião hoje .já contribui diretamente para o desenvolvi
mento da nação como um todo. 

Rcará também registrado o importante encon
tro promovido pelo Banco do Nordeste do Brasil em 
seu 442 aniversárto para discutir uma nova agenda 
para o Nordeste, tema central do pronunciamento. 

Sala de Sessões, 24 de julho de 1996. -Sena
dor Freitas Neto. 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Nos ter
mos do art. 21 O, o requerimento que acaba de ser lido 
será remetido à Comissão Diretora para decisão. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

Brasma, 22 de julho de 1996 

OF. N°176/96 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira {PVIRJ), como titular, e 

do Deputado Gilney Viana {PTIMT), como suplente, 
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir pa
recer sobre a Medida Provisória n" 1.509-$, de 19 de ju
lho de 1996, que "Isenta do Imposto de Importação e do 
Imposto sobre Produtos Industrializados bens de infor
mática adquiridos pelo Tribunal Superior eleitoral" 

Atenciosamente, - Fernando Gabeira, Líder 
doPV. 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - O ofício 
lido vai à publicação. 

A Presidência designa os Deputados 
indicados pela Uderança do PV para inte
grarem a Comissão Mista incumbida de emi
tir parecer sobre a Medida Provisória n• 
1.509-6, de 1996, de conformidade com o 
expediente que acaba de ser lido. 

Sobre a mesa, offcio que será lido pelo sr: 1° 
Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

Brasma, 22 de julho de 1996 

OF. N°177/96 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira {PVIRJ), como titular, e 
do Deputado Gilney Viana {PTIMT), como suplente, 
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir 
parecer sobre a Medida Provisólia n• 1.506-2, de 19 
de julho de 1996, que "Altera a legislação do Impos
to de Renda e da contribuição social sobre o lucro•. 

Atenciosamente, - Fernando Gabeira, Uder 
do PV. 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - O ofício 
lido vai à publicação. 

A Presidência designa os Deputados 
indicados pela Uderança do PV para inte
grarem a Comissão Mista incumbida de emi

~ tir parecer sobre a Medida Provisória n• 
1.506-2, de 1996, de conformidade com o 
expediente que acaba de ser lido. 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Esgota
do o tempó destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 

Quarto dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção N• 22, DE 1996 (n• 41/91, na Câmara 
dos Deputados), que dá nova redação ao 
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parágrafo 4•· do artigo 18 da Constituição 
Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n• 404, de 1996, da Co-
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Transcorre hoje o quarto dia úbl de discussão. 
Em discussão.(Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, a discussão 

prosseguirá na sessão deliberativa subseqüente. 
Q SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 2: 

Segundo dia de. discussão, em pri
meiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n• 30, de 1996 (n• 233/95, na 
Câmara dos Deputados), de iniciativa do 
Presidente da República, que modifica o 
art. 34 e o Titulo VIII, Capitulo III, Seção I, 
da Constituição Federal e o art. 60 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitó
rias, tendo 

Parecer sob n• 418, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, favorável, com emenda n" 1-CCJ, de re
dação, que apresenta. 

Em discussão. 
A SRA.. EMIUA FERNANDES - Peço a pala

vra, Sr. Presidente, para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 

a palavra a V. Ex" para discutir a matéria. 
A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Para 

discutir.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
esfamos no segundo dia de discussão desse proje
to. Traia-se de proposfa do Poder Executivo, que al
tera a Lei Maior deste País no que se refere à Edu
cação, basicamente ao ensino fundamental. A maté
ria dispõe sobre a divisão de responsabilidade entre 
os níveis de governo e busca, de certa forma, um 
comprometimento maior com a valorização salarial 
do magistério. 

É importante registrar algumas considerações 
relatiVas à questão da Educação neste Pais. Segun
do dados publicados, um quinto da população brasi
leira com idade superior a quinze anos não sabe ler 
nem escrever. Isso significa aproximadamente 20 
milhões de pessoas sem condições de contribuir 
com o desenvolvimento do País ou usufruir dele. 

Esse número triplica se considerarmos os cha
mados analfabetos funcionais - pessoas que não 
completaram a 4° série do 1° Grau. 

Segundo a ONU, toda pessoa que só faz qua
tro anos de escola primária tende a regredir ao anal-

fabetismo, pois não consolidou uma base de conhe
cimento para continuar aprendendo. 

É decisivo que as escolas de 1° Grau melho
rem os fndices de aprovação, aprendizagem e de 
perrnan~ncia na escola, para evitar a evasão, princi
palmente nas primeiras séries, e assim impedir o 
crescimento do analfabetismo. 

O Governo Fernando Henrique, como qualquer 
outro governo, neste final de século, devido às exi
gências impostas pelo avanço tecnológico, pelos da
dos de repetência, evasão escolar, desvalorização 
salarial dos professores, será julgado pelo que fizer 
em relação à educação. 

· Sem avanços concretos e subslanciais na edu
cação, pouca repercussão terá a queda nas taxas 
de inflação, as privalizações ou a abertura do mer
cado de trabalho. 

Precisamos, sim, qualificar o nosso povo. 

. Segundo pesquisa do Instituto Vox Populi, 99% 
dos brasileiros consideram a escola importante para 
sua vida 

Durante décadas, o País ignorou a educação. 
Investiu-se muito em infra-estrutura, em construção 
de prédios faraõnicos, mas se esqueceu da atenção 
necessária à qualidade, tanto do saber que o aluno 
recebe como do trabalho desenvoivido pelos profes
sores e a sua devida valorização. 

Pouco se fez pelo ensino básico, pela valori
zação dos nossos especialistas, pelos funcionários 
das escolas; talvez estejamos vivendo hoje um ar
rocho mais profundo em termos dos salários pro
fissionais. 

No Rio Grande do Sul, um Esfado onde a edu
cação ainda está, comparativamente a outros Esfa
dos, em melhor situação, o salário básico de um pro
fessor, em 1975, correspondia, aproXimadamente, a 
R$500 de hoje. Atualmente, em 1996, o salário bási
co de um professor é de R$59. Isso é uma miséria, 
uma desgraça e, acima de tudo, uma vergonha. E 
temos informação de que o salário médio dos pro
fessores, em muitos Ml!nicípios da região Nordeste, 
está em tomo de apenas R$32. 

Não ·vemos quase nenhum investimento na 
profissionalização e, o mais grave, os professores 
não são vistos e respeitados como profissionais. 

O resultado disso é que, de cada 100 crianças, 
somente 44 concluem a a• série e menos de 20 "ter
minam o 3° ano do 2° Grau. 

Os trabalhadores são profundamente atingidos, 
porque o nível de escolaridade dos trabalhadores 
brasileiros é de 3,5 anos, contra 8,7 anos dos argen
tinos e 7,5 anos dos chilenos. 
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Sabemos que . é cada vez maior a exigência 
dos empregadores de um melhor nfvel de escolari
dade dos candidatos a novos empregos. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a PEC 
. n• 30, hoje assim numerada, que deu entrada na 
Câmara com o número de PEC n"233, traz a pos
sibilidade de intervenção nos Estados que des
cumprirem a aplicação do mínimo exigido para a 
educação. 

No art. 35 da nossa Constituição já está previs
ta essa possibilidade de intervenção dos Estados 
nos Municípios. É muito importante que se dê trata
mento igual à União em relação aos Estados. 

A Câmara manteve o princípio da gratuidade 
do ensino público em todos os nfveis, o que é pro
fundamente positivo, suprimindo a alteração propos
ta no original. 

Eram também previstas no projeto enviado 
pelo Executivo alterações relativas à universidade, 
ao art. 207 da nossa Constituição. A Câmara, por 
meio do debate, entendeu que se deveria suprimir 
dessa primeira modificação, em termos de educa
ção, questões relativas à universidade, que seriam 
tratadas à parte, em outro momento, a partir de uma 
grande discussão nacional 

A União, de certa forma,' desobrigava-se do 
compromisso de prestar assistência técnica e finan
ceira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí
pios. A Câmara manteve e ampliou esse compromis
so, incluindo a equalização de oportunidades e o pa
drão mínimo de qualidade, mantendo a função redis
tributiva e supletiva da União. 

A proposta original mantinha os Municípios 
atuando prioritariamente no ensino fundamental e pré
escolar, que compreende as idades de 4 a 6 anos. 

A Câmara ampliou essa faixa, colocando que 
os Municípios atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e na educação infantil, compreendendo 
as idades de o a 6 anos, portanto, atingindo creche 
e pré-escola, o que é fundamental. 

Havia uma preocupação generalizada em rela
ção ao que estava contido no original de que a 
União abriria mão da responsabilidade com a erradi
cação do anaHabetismo. 

A Câmara, preocupada com isso e atendendo 
aos anseios da sociedade, dos professores e dos 
estudantes, manteve que nunca menos de 30% dos 
recursos do art. 212 da Constituição Federal, que 
define os percentuais mínimos para a educação, e 
também dos recursos complementares serão utiliza
dos para o ensino fundamental e erradicação do 
anaHabetismo. 

Hoje, ficamos satisfeitos ao ler uma nota do 
Jornal do Brasil dizendo que o MEC realizará pro
grama contra o analfabetismo. Se realmente for ver
dade o que está anunciado, que a partir de setembro 
um novo programa do MEC atingirá os 1.111 Municí
pios mais pobres do País, buscando diretrizes e pro
gramas para trabalhar os analfabetos na faixa dos 
12 aos 18 anos, esse fato será de grande importân
cia Dessa forma, o Governo Federal estaria - esta
rá, tenho certeza - reafirmando o seu compromisso 
com a erradicação do anaHabetisrno. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o proje
to original vindo do Executivo previa um fundo de 
desenvolvimento do ensino fundamental e· de valori
zação do magistério. A Câmara acrescentou: "de 
manutenção e desenvolvimento do ensino funda
mental", o que garante e amarra mais o compromis-
so, inclusive com os recursos. · 

A inclusão de uma nova prioridade - remunera
ção dos professores - é um ponto inquestionável e 
fundamentaL Sessenta por cento dos recursos de 
cada fundo serão destinados ao pagamento dos pro
fessores do ensino fundamental em efetivo exercício 
do magistério. 

Isso é o que diz o projeto que está aí, que teve, 
inclusive, parecer favorável do Relator a esse res
peito, Senador Lúcio Alcântara. 

Porém, Sr"s e Srs. Senadores, gostaríamos de 
questionar e dizer que estamos elaborando uma 
emenda, porque entendemos que a expressão "pa
gamento dos professores" está, em primeiro lugar, 
distanciada, desvinculada, da própria LDB que re
centemente aprovamos. 

Falamos em profissionais da educação, porque 
queremos que os diretores, os orientadores educa
cionais, os supervisores - que são os especialistas, 
que têm o compromisso maior com a qualidade, com 
o intercâmbio entre professor/aluno. aluno/direção, 
direção/professor -. sejam valorizados. 

Temos que pensar nisso profundamente - e 
desde já peço o apoio e a atenção dos Srs. Senado
res. Temos que garantir um salário mais digno para 
todos aqueles professores e principalmente àqueles 
que estão dentro da escola pública Não podemos pe
nalizar os especialistas porque ousaram estudar mais. 
Quem são os especialistas? Quem é o supervisor? 
Quem é o orientador? Aqueles que estudaram mais, 
se especializaram e hoje são os respc)nsáveis ITlaiores 
pela qualidade do ensino ministrado nas escolas. 

Por outro lado, é preciso esclarecer melhor, ou 
o Governo, ou talvez o Sr. Relator desta matéria, o 
valor que será destinado à remuneração dos profes
sores. Estes e a sociedade têm o direito de receber 
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a informação e saber a intenção· mais precisa e cor
reta sobre o assunto. Não se podem criar falsas ex
pectativas, sob pena, inclusive, de nós, Parlamenta-
res, sermos responsabilizados. , 

Em seu relatório, o Relator fala em salário míni
mo nacional para os professores, em tomo de R$300, 
como já se tem ouvido falar. O Governo, quando man
dou esta matéria para a Câmara dos Deputados, na 
sua exposição de motivos, fala em salário médio para 
.os professores em tomo de R$300. Portanto, não se 
pode criar uma falsa expectativa. 

Réafirmo, portanto, que o professor e a socieda· 
de precisam ter isso muito claro. Estamos falando de 
salário médio e não de salário mínimo para o profes
sor. O ideal seria que tivéssemos um salário mínimo 
profissional nacional para os professores. Não conse
guimos na LDB. Talvez até pudéssemos construir tam
bém algo nesse sentido, no momento em que estamos 
analisando essaS questões relativas à educação. 

Por outro. lado, quanto à defmição pela União de 
um valor mínimo nacional por aluno -e fala-5e em 
R$300,00 per aluno/ano- também temos que levantar 
algumas questões. No nosso entendimento, dever-sa
ia partir da qualidade mínima do ensino e de .quanto 
isso custa, e não partir do gasto médio pÓr aluno/ano. 
Então, estariarnos trabalhando com a qualidade, quan
to seria necessário para se manter o aluno na escola e 
para que garantir-lhe um ensino de qualidade. 

Graças a Deus, a Câmara, também preocupa
da com isso, buscou garantir que, progressivamente, 
num prazo até 5 anos, haja um ajuste das contribui
ções dos Fundos, visando assegurar um valor per 
aluno correspondente a um padrão mínimo de quali
dade de ensino definido nacionalmente. Mas vejam 
V. Ex"s que isso será construído em até 5 anos e 
não de forma mais imediata. 

Antes de concluir, Sr. Presidente, gostariamos 
de lembrar que, quando se fala em educação, não 
podemos admitir e continuar aceitando que se fale 
em gasto. Quando se fala em educação, fala-se em 
investimento. E, neste ponto, goslaria de deslacar 
que o Rio Grande do Sul, o meu Estado, é conside
rado heróico e patriótico, segundo palavras do emi
nente ex-Senador João Calmon, defensor da educa
ção neste País. Já em 1988, quando fez a sua aRe
ração na Constituição Esladual, o Estado determi
nou que no mínimo 35% resuHantes dos impostos 
deverão ir para a educação, quando a Constituição 
Federal e os outros Estados designam apenas 25%. 

Então, o que queremos mostrar é que, investin
do em educação, Sr. Presidente, buscando fazer 
com que os recursos cheguem ao aluno, às escolas 

e ao professor, teremos um povo mais educado. O 
Relatório recentemente divulgado pelo PNUD coloca 
o Rio Grande do Sul em primeiro lugar, em termos 
de desenvolvimento humano. Isso se conquista com 
trabalho sério e com investimentos, porque, sem re
cursos, não se faz educação. Não consigo ver de 
outra forma. Se não investirmos no professor, qualifi
cando-o; se não investirmos no aluno, colocando bi
bliotecas, laboratórios, material sufiCiente e necessá
rio para o deslanchar do seu saber, vamos ter sem
pre um povo que assiste a aulas, mas que não 
aprende, um trabalhador que não tem condições de 
ter uma qualificação maior, inclusive para este mo
mento de competitividade em que vive o País. 

O Rio Grande do Sul ainda enfrenta muitos 
problemas: salários defasados, escolas, prédios 
monstruosos construídos sem necessidade, profes
sores com salários ainda abaixo do que deveriam 
ganhar. Mas quero crer que, com essa medida que 
está sendo tomada, com algumas correções que 
ainda podemos fazer, e com o cuidado que certa
mente o Governo terá ao regulamentar essa le~ será 
um primeiro passo na direção de resgatar as injusti
ças feitas e as discriminações mantidas com relação 
à educação e a seus profissionais. 

Há necessidade de modificar essa verdade de 
longos anos, desmonlar esse caráter cada vez mais 
perverso da educação, acabar com o clientelismo, 
com os quadros inchados por contratos; temos que 
valorizar o concurso público, que é o que dá, real
mente, a melhor entrada e o melhor trânsito para o 
professor. Precisamos valorizar os critérios de efi
ciência, capacidade e valorização dos profissionais 
de educação. Às vésperas do ano 2000, com o mun
do progressivamente se transformando, é cada vez 
mais difícil manter o Brasil, a oHava economia do 
mundo, em um sistema educacional primitivo para 
60 milhões de pessoas. 

A propalada globalização, a integração mun
dial, em qualquer terreno, não se viabilizará sem 
apostar decisivamente na educação; a educação 
não apenas como forma de dotar o Brasil de conhe
cimento, de tecnologia, mas também de prover a ci· 
dadania. Está aí o relatório de desenvolvimento do 
PNUD, definindo o tema educação corno prioritário 
para o crescimento das economias de forma ampla 
centrada no ser humano. 

Eu diria ainda que aguardo ansiosamente que 
o Governo dê uma atenção especial, também, ao 
ensino de segundo grau e ao ensino universitário. 

Dessa forma, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, trazendo este assunto para o debate nesta 



00228 ANAIS DO SENADO FEDERAL Julho de !996 

Casa, que tem o seu espaço de decisão e de contri- . 
buição para o nosso País, conclamo V. Ex's a, jun
tos, buscarmos soluções para a questão da educa
ção, que é fundamental sob o meu ponto de vista, 
principalmente no que se refere ao ensino básico e à 
valorização do Magistério. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua 
a discussão. (Pausa) 

Não havendo mais oradores que queiram fazer 
uso da palavra, a discussão terá prosseguimento na 
próxima sessão deliberativa. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, requerimento de adiamento da discussão da 
proposta de emenda constitucional a ser apreciada 
nas sessões de sexta e segunda-feira . próximas, 
transformando essas sessões em não'deliberativas, 
que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Se
nador Casildo Maldaner. 

· · É lido e aprovado o seguinte: 

. •. RÉQUERIMENTO N° 726, DE 1996 .. 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do'art. 279, alínea c, 

combinado com o art. 372 do Regimento Interno, e 
ainda de acordo com o Parecer n• 296, de 1991, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o 
adiamento de discussão da Proposta de Emenda à 
Constituição n• 30, de 1996 (n• 233195, na Câmara 
dos Deputados), de iniciativa do Presidente da Re
pública, que modifica o art. 34 e o Título VIII, Capitu
lo III, Seção I, da Constituição Federal e o artigo 60 
do Ato das DisposiÇões Constitucionais Transitórias, 
a fim de que a 4° sessão de discussão se realize em 
6 de agosto próximo. · · 

Sala das Sessões, 24 de julho de 1996~ - Ja
der Barbalho - Ney Suassuna - Valmir Campelo 
- Romeu Tuma- Sergio Machado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprova
do o requerimento, será cumprida a deliberação de 
Plenário. 

Esclareço ao Plenário que a sessão de ama
nhã continuará sendo deliberativa com a discussão 
da matéria constante da Ordem do Dia. 

A Presidência comunica aos Srs. Senadores 
que já se encontra publicada nos Avulsos da Ordem 
do Dia de hoje a agenda do mês de agosto. 

As matérias encontram-se publicadas no Diário 
do Senado Federal e em avulsos, à disposição dos 
Srs. Senadores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Íris Rezen
de, primeiro orador inscrito após a Ordem do Dia 

O SR. !RIS REZENDE (PMDB-GO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, nos últimos me
ses temos ouvido muitos pronunciamentos de Srs. 
Senadores a respeito da agricultura neste País, o 
que demonstra uma permanente preocupação de S. 
Ex"s com esse segmento importante da nossa eco
nomia. E é também para falar a respeito da agricul
tura que venho, hoje, a esta tribuna. 

O agricultor brasileiro não reivindica favores ou 
privilégios:· ele clama apenas por um tratamento 
compatível ao que vem sendo dispensado a outros 
setores da economia, para os quais não faltam in
centivos e medidas de proteção. 

Não é compreensível que, num pafs de dimen
sões continentais como o nosso, onde o agribusl
ness responde por quase 40"/ó do PIB, esse impor
tante segmento da nossa economia continue sendo 
relegado à condição de setor de segunda classe. 

· Felizmente, o produtor é um abnegado. Molda
do pelo imponderável, é um homem que não se dei
xa abater pelas dificuldades como falta de crédito, 
ausência de subsídios, infra-estrutura deficiente, alto 
custo dos insumos e, em resumo, pela inconsistên
cia da nossa politica agrária. 

Apesar da imagem que se tenta transmitir do 
agricuttor brasileiro como sendo incapaz, incompe
tente, explorador dos recursos públicos, os dados 
estatísticos desmentem os críticos e mostram uma 
realidade muito diferente. Exemplo disso é o cresci
mento físico da produção brasileira de grãos, que 
evoluiu 52% nos últimos 15 anos, enquanto a área 
plantada cresceu apenas 20%. Portanto, apesar do 
ambiente hostil e do isolamento econõmico, o agri
cultor soube incórporar novas tecnologias e abrir ca
minho para superar eventuais limitações, porém, 
sem correspondência em lucros, como conseqüên
cia de uma política de preços mínimos há muito ul
trapassada. 

i Estima-se que o valor bruto da produção da sa
fra de 1994195 representou apenas 59% do fatura
mento anual médio, obtido no último qüinqüênio da 
década anterior; nesse mesmo período, as culturas 
tiveram a seguinte variação: arroz, menos 46%; fei
jão, menos 28%; soja, menos 33%; milho, menos 
25%; trigo, menos 89% e algodão, menos 54%. 
Constatou-se, ainda, que a queda total do valor bru
to da produção; ou seja, aquilo que representa a 
renda do produtor, foi de R$8,2 bilhões, correspon
dendo a menos de 41%. 
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O valor bruto .da produção das culturas em 
análise, entre as safras 1993194 e 1994/95, caiu de 
R$14,6 bilhões para R$11 ,5 bilhões (menos 21%), o 
que agravou ainda mais a situação financeira do 
produtor rural, tomando-o insolvente. 

O desapreço oficial para com a agricultura pa
rece, contudo, não ter limites. Verifica-se nos últimos 
anos que, apesar do nosso imenso potencial para a 
produção de alimentos, o governo vem fazendo op
ção pelas importações. 

Estudos feitos pela Secretaria Executiva da 
Câmara de Comércio Exterior revelam que, no pe
ríodo de 1990/95, a importação de produtos agríco
las passou de U$2,4 milhões para U$6,5 milhões, 

. sem incluir a importação de insumos. Somente em 
1995, comparativamente a 1994, as importações 
apresentaram, em termos de valor, um crescimento 
de40%. 

A política cambial inibe exportações e facílíta 
importações, inclusive a de países que subsidiam 
seus agricultores. As autoridades governamentais 
devem demonstrar, no caso da agricultura, a mesma 
agilidade que têm mostrado em relação a alguns se
tores industriais. · 

Vou citar aqui o caso do algodão. Enquanto os 
tecidos semi-industrializados ou ipdustrializados es
tão sujeitos a alíquotas de importação de 30% a 
40%, a matéria-prima (algodão em pluma) importada 
paga apenas 3% de imposto de importação. Do total 
das exportações mundiais de algodão, o Brasil ab
sorve 10%. Este· ano, por exemplo, para uma produ

. ção de 506 mil toneladas, deveremos importar 360 
mil toneladas. 

A pretexto de proteger a indústria brasileira de 
tecidos, estamos sacrificando a cultura de algodão, 
que em algumas regiões, corno Goiás, Mato Grosso 
e parte de São Paulo, consegue ser até mais com
petitiva do que a cotonicultura de muitos países de
senvolvidos, a exemplo dos Estados Unidos. 

Em cinco anos, o Brasil reduziu em um milhão 
de hectares a área plantada de algodão, desempre
gando 205 mil trabalhadores rurais. o que se cons
tata é que o Brasil se. transformou num importante 
importador de produtos de origem agrícola 

No ano passado, do total das importações agrí
colas, o trigo· respondeu por 14%, o algodão por 
8,4%, o· arroz por 4,3% e os produtos lácteos, in
cluindo leite em pó, queijo e requeijões, por 8,2%, 
que sozinho representou um dispêndio de US$500 
milhões. Importamos, também, quantidade significa
tiva de milho, soja em grãos, cebola e alho. Esse 
quadro parece que vai persistir. 

Ontem, os principais meios de comunicação 
deram destaque à informação sobre a quebra da sa
fra 1 995/96, que deverá ficar em tomo de 7 4,2 mi
lhões de toneladas, representando uma redução de 
8,5% na oferta de grãos, comparativamente à safra 
passada 

As previsões pelo Ministro da Agricultura indi
cam que vamos deixar de produzir 6,5 milhões de 
toneladas de grãos, obrigando o País a recorrer, 
uma vez mais, ao mercado internacional para aten
der à demanda interna. A área plantada sofreu uma 
queda de 4%, o que significou uma redução de 1 ,5 
milhão de hectares. 

Paralelamente ao aumento das importações, 
como conseqüência do contínuo enfraquecimento da 
agricultura, o nosso País tem condições efetivas de 
ampliar as exportações de alguns produtos, como 
suco de laranja, frangos e frutas. No entanto, fiuta 
uma política mais agressiva de combate às barreiras 
não alfandegárias impostas por diversos países. 

O Governo tem os meios para reduzir a vulne
rabílídade do mercado brasileiro, valendo-se dos 
próprios acordos internacionais assinados junto à 
Organização Mundial de Comércio (OMC), que pre
vêem mecanismos de defesa comercial contra ex
portações predatórias, especialmente aquelas subsi
diadas. 

As autoridades brasileiras precisam ser mais 
diligentes no sentido de captar tais práticas e coibir 
ação predatória através da imposição de barreiras 
não tarifárias, como fazem outros países em relação 
a diversos produtos brasileiros, que não conseguem 
ser exportados sob as mais absurdas alegações. 

Enquanto escancaramos nosso mercado aos 
produtos estrangeiros de origem agrícola, o mesmo 
tratamento não encontramos lá fora. As barreiras ao 
coméroio agrícola, na sua maioria, referem-se a res
trições sanitárias e fitossanítárias. 

As barreiras não-tarifárias estão sujeitas a res
trições quantitativas e exigência sanitária de toda a 
sorte. 

Nos Estados Unidos, produtos de exportação 
brasileira, ·como suco de laranja concentrado, carne 
bovina, frutas, legumes e açúcar, estão sujettos a 
restrições de acesso ao meroado. 

O disputado mercado internacional para carnes 
de aves alcança mais de US$6 bilhões, onde con
corremos com os pesados subsídios concedidos pe
los Estados Unidos às suas exportações. Estima-se, 
por outro lado, uma perda anual de divisas da ordem 
de US$1 ,5 bilhão em função das barreiras existentes 
somente no mercado norte-americano. 
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Na União Européia, maior mercado para os 
produtos agrícolas brasileiros, são grandes os entra
ves ao comércio e mereceriam um exame mais apu
rado. Levantamentos adicionais indicam restrições 
para produtos diversos nos mercados do Canadá, 
Chile, Uruguai, México, Suíça, Rússia, Coréia do 
Sul, Japão e demais países asiáticos. 

Às vésperas do plantio de uma nova safra 
(1996197), que se estima em 81 milhões de tonela
das de grãos, ou seja, cerca de 7 milhões de tonela
das a mais do que será colhido este ano, existem, 
contudo, algumas distorções que precisam ser corri
gidas com urgência para que não sejam comprome
tidas as metas fixadas pelo Governo. · 

Uma questão igualmente preocupante é o cus
to dos insumos. Não se pode pensar em uma agri
cuHura comercial sem fertilizantes e defensivos agrí
colas. É ilusão· pensar em agricuHura competitiva 
com práticas rudimentares de cultura. São insumos 
fundamentais para se ·atingir produtividades corrpa
tíveis com uma agricuHura comercial. 

·.A forte dependência brasileira da matéria-prima 
importada, como a uréia,- deixa o agricuHor brasileiro 
à mercê das importações. O custo da tonelada de 
uréia subiu cerca de 70% em um ano: a tonelada, 
que era vendida a US$150,00 e;n maio de 95, está 
sendo comercializada a US$250,00. No sudoeste 
goiano, o preço, a nível do produtor, subiu de 
R$240,00 para R$31 0,00 a tonelada. 

O MAP, fosfato de monoamônio, essencial nas 
culturas de milho e cana-de-açúcar, subiu de 
R$190,00 a tonelada para R$210,00. São produtos 
que estão sujeitos, inexplicavelmente, a ·uma alíquo
ta de importação de 6%. 

No ano passado, o Brasil importou 300 mil to
neladas de uréia e 450 mil toneladas de MAP. Para 
este ano, a previsão é de um acréscimo de 10% nos 
volumes importados, o que demonstra claramente a 
importância desses insumos para o setor agrícola. 

As mesmas facilidades que estão sendo con
cedidas a outros produtos importados devem ser es
tendidas às matérias-primas essenciais para se ter 
uma agricuHur .. competitiva e em condições de man
ter os preços em níveis indispensáveis à estabilida
de do Real. Sem milho, por exemplo, estaremos 
comprometendo a oferta de proteína animal, espe
cialmente frangos e suínos. 

No caso dos defensivos, a situação é ainda 
mais dramática Levado per motivos ambientais, a 
re5peito dos quais não podemos nos descuidar, o 
lbama tem imposto tantas exigências aos tabrican
tes nacionais que os agricultores ficam totalmente 

dependentes das importações dominadas pelas mul
tinacionais. 

Existem casos absolutamente incompreensí
veis, como o custo de alguns herbicidas, comprome
tendo seriamente a produtividade. Esses defensivos 
custam para a agricultura brasileira, em média, 40% 
mais do que os pagos pelos demais agricultores da 
América Latina. 

O Classic (clorilmuron etil), considerado o melhor 
herbicida para a cuHura da soja, está custando no Bra
sil R$340,00 o quilo, enquanto que o mesmo princípio 
ativo na Argentina e no Uruguai custa R$190,00 o qui
lo. Vejam bem, R$340,00 para R$190,00. Esse dife
rencial se explica pelo único fato do clorilmuron etil es
tar sendo produzido na Argentina 

Para que se tenha uma idéia. da faHa que faz a 
ausência de concorrência, vou citar o caso do g!ifo
sato, o melhor herbicida para o plantio direto em 6er
rado. Enquanto o produto era totalmente importado, 
seu preço chegou a R$23,00 o litro. Após a conces
são de registro a uma empresa brasileira, passou a 
ser vendido a R$15,00 o litro e, hoje, já está sendo 
comercializado a R$8,00. 

O T ebultiron, herbicida indicado para a cultura da 
cana-de-açúcar, teve seu preço reduzido de R$38,00 o 
quilo para cerca de R$18,00, assim que foi autorizada 
a comercialização no Brasil de produto com o mesmo 
princípio ativo importado da África do Sul. 

o mercado brasileiro de defensivos agrícolas 
movimenta por ano cerca de US$1,6 bilhão. Não 
fossem exigências muitas vezes exageradas, pode
ríamos reduzir esses gastos para US$1,1 bilhão, ou 
seja, uma economia anual de US$ 500 milhões. 
Mesmo que parte desses recursos fosse usada para 
financiar os testes das indústrias nacionais e para 
controle ambiental, ainda assim teríamos uma eco
nomia bastante significativa. 

Sr's e Srs. Senadores, não estou defendendo 
aqui o uso indiscriminado de defensivos agrícolas 
que venham a comprometer o nosso ecossistema. 
Refiro-me apenas à necessidade de se criarem con
dições para que empresas brasileiras produzam em 
território nacional os mesmos princípios ativos, do
minados hoje pelas multinacionais no exterior. 

São exigidos testes experimentais que chegam 
a custar US$3 milhões, o que é totalmente incómpa
tível com a capacidade de investimento da indústria 
nacional. 

A necessidade de defender o meio ambiente 
não pode ser argumento para deixar o agricultor de
pendente exclusivamente .do defensivo fabricado no 
exterior e comercializado pelas multinacionais. 
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Mas os problemas da agricultura não param 
por aí. Por fatta de financiamento adequado, os agri
cultores estão sacrificando a correção da acidez do 
solo, especialmente no cerrado. 

Ciente da importância da calagem, o Ministério 
da Agricuttura vai permitir que uma pequena parcela 
dos financiamentos de custeio de safra seja usada 
na compra de calcário. Isso é um paliativo, que não 
atende âs necessidades dos agricuttores, especial
mente se ·pretendemos extrair toda a potencialidade 
produtiva dos cerrados. 

A política monetária, com taxas de juros escor
chantes, mata o crédito rural, que já vinha agonizan
do de inanição desde o início da década de 1980. 

Desta forma, evidentemente, não poderemos 
avançar. 

A mecanização do campo também vem sendo 
comprometida, em conseqüência dos elevados cus
tos financeiros. Os financiamentos são concedidos, 
através do BNDES, com recursos do FAT, a uma 
taxa de T JLP mais 6%, o que corresponde, no final, 
a cerca de 21% de juros ao ano. Os custos financei
ros para aquisição de um trator ou urna colheitadeira 
estão tão elevados que só os encargos financeiros 
seriam suficientes para o agricuttor comprar outra 
máquina. .. 

Esse quadro se refletiu de imediato na deman
da, que caiu de 40 mil unidades em 1994 -ano em 
que foi lançado o Plano Real -, para 19 mil unidades 
em 1995. Para este ano, as estimativas mais otimis
tas indicam que serão negociadas no máximo 20 mil 
máquinas agrícolas. 

A verdade é que a disponibilidade de crédito 
rural está muito aquém das necessidades do setor. 
Os grandes produtores, especialmente de soja e 
calé, estão recorrendo às linhas de crédito externas 
sujeitas à correção cambia~ além dos juros. 

Estima-se que este ano deverão entrar no País, 
para financiamento de atividades agrícolas voHadas à 
exportação, US$1 ,3 bilhões. É uma previsão discrela, 
pois não me surpreenderá se essa captação superar 
os US$2 bilhões. O crédito rural a taxas controladas, 
que já chegou a financiar dois milhões de produtores 
rurais, este ano deve atender apenas 480 mil. 

A trtulo de estimular a produção de alimentos 
básicos, o Ministério da Agricultura colocou à dispo
sição dos produtores recursos da ordem de R$1 bi
lhão para financiar o Programa Nacional de Fortale
cimento da Agricultura Familiar (Pronaf). 

Entretanto, a Confederação Nacional de Agri
cultura (CNA) levanta sérias dúvidas e respeito do 
Pronaf. Para ter direito aos recursos do programa, 

com taxas de juros de 9% ao ano, o produtor com 
até quatro módulos fiscais não pode ter empregados 
contratados. Deve contar apenas com mão-de-obra 

_ familiar, estimulando o agricuttor a despedir o traba
lhador ou deixá-lo na informalidade, sem direito aos 
beneffcios sociais e trabalhistas que a legislação 
ainda garante. 

Lembra a CNA que o Estatuto da Terra estabe
lece que um produtor, sem empregados, contando 
com mão-de-obra familiar, somente consegue explo
rar adequadamente uma área correspondente a um 
módulo fiscal. O que exceder a esta área necessita
rá de empregados permanentes para ser explorado 
ou, então, não poderá ser cultivado. Embora seja de 
1964, esta definição continua sendo tecnologica
mente válida num largo contexto da agricuttura bra
sileira 

Portanto, o Pronaf, ao contrário de estimular o 
emprego no meio rural, estará ampliando a informali
dade e, com isso, ampliando o contingente de bóias
frias. 

A ausência de investimentos em infra-estrutura 
se insere no contexto do •custo Brasil•, ao lado da 
questão tributária e de outras que anulam a eficiên
cia dos produtores brasileiros; quando seu produto 
sai da fazenda, vai perdendo competitividade. 

A política tributária taxa tão violentamente nos
sos produtos, inclusive na exportação, que nossa 
competitividade fica seriamente comprometida. A 
carga tributária é excessiva. Chega, em média, a 
30% do custo final dos alimentos, mesmo no caso 
daqueles que compõem a cesta básica. 

A revisão tarifária poderá contribuir para uma 
redução nos custos dos alimentos em nível de con
sumidor e elevar a competitividade dos grãos no 
mercado internacional. 

O Brasil é o único país que exporta imposto. Na 
Europa Ocidental, a carga tributária é próxima de zero 
quando se trata principalmente de produtos básicos. 

A aluai política governamental, ao discriminar o 
setor agrícola, está contribuindo para o inchaço dos 
centros urbanos na medida em que aumenta o de
semprego· no meio rural. Os trabalhadores rurais mi
gram para as cidades em busca de emprego, quan
do se sabe que a solução está no próprio meio rural. 
Afinal, para cada emprego criado na agricuttura são 
gerados três no meio urbano. 

Vemos, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
que a agricultura brasileira apresenta deficiências 
em várias frentes, compondo um caudal de desacer
tos que, num futuro não muito distante, poderá sufo
caros produtores rurais. 
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O Sr. Osmar Dias - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR.IRIS REZENDE- Com prazer ouço V. Ex". 

o Sr. Os mar Dias - Até gostaria que V. Ex" 
concluísse o seu pronunciamento pela sua importân
cia, qualidade e consistência. Em poucos minutos, 
V. Ex" citou e analisou um amplo leque de proble
mas que a agricultura enfrenta e, melhor do que 
isso, ofereceu sugestões para que essas questões 
sejam reduzidas. Também mencionou pontos funda· 
meniais para que a agricultura brasileira se tome 
competitiva. A questão do custo dos insumos é um 
tanto .alarmante no plantio da safra que vai ser agora 
semeada. Da mesma forma, a questão das alfquotas 
de importação é algo que estremece o poder de 
competição da agricultura brasileira, porque estamos 
sempre no caminho inverso, importando sut:sídios e 
exportando impOstos. Não dá para competir dessa 
forma O mundo é dinâmico. A globalização da eco
nomia mundial exige que o Brasil modernize o setor 
produtivo primário; caso contrário, nós não conse
guiremos abastecer o mercado interno, o que, aliás, 
já está acontecendo, com reflexos muito ruins em 
setores fundamentais, como a suinocultura, a avicul· 
tura e a produção leiteira, que já estão pagando mui· 
to caro pelo insumo básico - no caso, o milho. En
quanto o produtor tem uma enorme dificuldade para 
equilibrar receita e custo na produção de milho, es
tamos caminhando muito lentamente, e até para 
trás, porque o volume de produção que consegui
mos este ano já foi praticamente atingido em anos 
anteriores. Lembro-me de que quando V. Ex" era Mi
nistro chegamos bem perto disso, há oito, nove anos 
atrás. Ou seja, enquanto a FAO prega a necessida
de de crescimento de nossa produção anual em pelo 
menos 3%, e isso constante, voltamos para trás e já 
estamos comemorando o fato de recuperarmos a 
produção do ano passado. É muito pouco, Senador 
!ris Rezende. Lembro-me de que, quando tínhamos 
crédito, a produção cresceu. Quando V. Ex" foi Mi· 
nistro, recordo o esforço que se fez para colocar cré
dito à disposição e estabelecer programas nacionais 
de recuperação dos recursos naturais, como os que 
tivemos oportunidade de executar no Paraná, com a 
coordenação de V. Ex" no Ministério, com sucesso 
absoluto no aumento da produtividade. Temos que 
reduzir custos e aumentar a produtividade para com
petir. A experiência de V. Ex• traz a esta Casa uma 
contribuição tão grande que gostaria de continuar a 
ouvi-lo. Obrigado, Ministro Rezende, e parabéns 
pelo pronunciamento e pelo que V. Ex" fez pela agri
cultura brasileira 

O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, Sena· 
dor Osmar Dias. Peço permissão para incluir o seu 
aparte em meu discurso, valorizando, assim, o nos
so pronunciamento nesta tarde. Desejo, inclusive, 
salientar que V. Ex" tem procurado defender nesta 
Casa, com muita veemência, a agricultura brasileira, 
fazendo-o com muita legitimidade, pois é profundo 
conhecedor de nossa agropecuária. 

Quanto a esse aspecto, deixo o meu testemunho 
de quando eu era Ministro da Agricultura e V. Ex"., Se
cretário de Agricultura do Estado do Paraná v. Ex" se 
mostrou um dos grandes esteios de nosso trabalho 
para que o Brasil alcançasse, naquela época, três su
persafras contínuas, conseguindo abraçar, com Ioda a 
sua força, o Programa Nacional de Conservação do 
Solo, fazendo com que grande percentual de solo da· 
quele estado fJCaSse protegido com o trabalho de ,sua 
Secretaria· TIVe a oportunidade de estar em três muni
cípios em companhia de V. Ex", para inaugurarmos, 
pela última vez, o último metro quadrado onde foram 
executados serviços de conservação do solo. 

Tenho em V. Ex" nesta Casa, a exemplo de 
inúmeros outros Senadores, um grande parceiro 
nesta luta. O que nos preocupa, na verdade, é o fu
turo do Brasil, que depende da agricultura, conforme 
várias vezes por nós salientado. 

Se há sete anos, durante o Governo do Presi
dente Samey, o Brasil colhia 72.200 mil toneladas 
de grãos, não se justifica que tanto tempo depois 
continuemos a colher pouco mais do que isso. Muita 
coisa está errada ou quase tudo está errado. 

Ocupa hoje a Pasta da Agricultura, do Abaste
cimento e da Reforma Agrária - o que devo salientar 
- o Senador Ariindo Porto, um grande Ministro, co
nhecedor dos problemas da nossa agricultura, um 
homem público dotado dos melhores sentimentos de 
nacionalismo e de espírito público. 

Pelo fato de eu ter sido ministro, posso afirmar 
que se o Ministro da Agricultura não contar com o 
apoio decisivo do Presidente da República, dos Mi
nistros do Planejamento e da Fazenda, não será ca
paz de fazer milagre neste País. Se conseguimos 
sucesso -'devo afirmar isso - é porque encontrei no 
Presidente Samey um Presidente decidido em rela· 
ção à agricultura Permanentemente, - duas, três, 
quatro, cinco vezes por dia, por semana e por mês -
o Ministério da Agricultura procurava se entender 
com o Ministério da Fazenda e com o Ministério do 
Planejamento para que se adotassem medidas com
patíveis com as necessidades da agricultura. 

Bastou que o Governo promovesse pequenas 
modificações quanto ao seguro agrícola, aos recur-
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sos para o custeio e à garantia do preço mínimo 
para que o agricultor se sentisse realmente susten
tado para abrir mais a sua produção. 

o Sr. José Fogaça - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. IRIS REZENDE - Com muito prazer, 
Excelência. 

o Sr. José Fogaça- Senador lris Rezende, V. 
Ex", ao lado de outros Senadores, como os Senado
res Osmar Dias, Pedro Simon, o nosso Senador Ar· 
lindo Porto, que está no Ministério, o Senador Lúdio 
Coelho e outros, é um dos gra,ndes conhecedores 
desta matéria: agricultura. Posso dizer que esta 
Ca5a tem talvez os maiores experts na matéria, e 
estou entre aqueles que defendem com veemência 
a alocação de recursos no Orçamento ou a emissão 
de tftulos públicos para equalizar a taxa de juros e 
subsidiar a agricultura brasileira. V. Ex" traz aqui 
algo absolutamente vendadeiro e creio que será ver
dade por muito tempo: .a baixa rentabilidade do se~r 
agrícola. Estamos vivendo um programa de estabil1· 
zação · económica que exige preços baixos dos ali
mentos, portanto, o alimento tem de chegar barato à 
me5a do trabalhador. Parece-me que é correto e os 
agricultores não se opõem a isso. Mas, juntamente 
com a função quase que prioritaRa.mente social da 
agricultura, há também a função económica, pois 
deve garantir lucro e renda para quem produz, sob 
pena de o processo produtivo se desorganizar e se 
desmontar no País. Estou, pois, entre aqueles que 
defendem que é justo, necessário e até indispensá
vel, Senador Íris Rezende, que se aloquem recursos 
para garantir uma equalização de taxa5: de juros n? 
financiamento. Pela via dos preços, cre1o que carru
nhamos para um período de baixa rentabilidade por 
um longo tempo, tendo em vista que é preciso ga
rantir o poder aquisitivo de quem gasta com alimento 
quase 40 ou 50% do salário que recebe. Penso ser 
responsabilidade da sociedade brasileira e do Con
gresso Nacional entender a questão, não permitindo 
que a agricultura seja desmantelada, porque pode
se ter um ano de defasagem produtiva, é possível 
até que um segundo ano não seja totalmente desas
troso, mas um terceiro ano consecutivo, co~ preços 
muito baixos e, evidentemente, sem o ap01o neces
sário à agricultura, vai doer seriamente nos estoques 
e no futuro do País. Por esses motivos, gostaria de 
enfatizar a importância do registro de V. Ex". Não 
podemos argumentar que é preciso aumentar os 
preços dos alimentos. O que temos que fazer é esta
belecer situações pelas quais a agricultura se tome 
uma atividade economicamente rentável. A forma 

pela qual o Governo pode participar é por intermédi? 
do subsídio, do apoio financeiro, que abre perspecti
vas para aumentar a produção, não somente· au
mentando a produção, mas também garantindo ren
tabilidade para quem produz e vende produtos agrí
colas. Quero dizer a V. Ex" que seu pronunciamento 
é da maior importância. É estrategicamente decisivo, 
pois este é o momento em que o plano de safras 
está sendo aplicado e, caso fracasse mais uma vez, 
podemos caminhar para uma situação - aí sim, Se
nador I ris Rezende- desastrosa. 

O SR. IRIS REZENDE- Muito obrigado, Sena
dor José Fogaça, pelo brilhante aparte que V. Ex" 
nos deu nesta tande, o que nos toma ainda mais se
guros em relação a esse pronunciamento, uma vez 
que V. Ex" representa um estado que, ao longo dos 
séculos, tem respondido em grande parte pela pro
dução de alimentos deste Pafs. 

O Estado do Rio Grande do Sul tem uma· im
portância muito especial, assim corno todos os esta
dos do Sul, na produção de alimentos. É uma região 
que conseguiu alcançar, primeiramente, a tecnologia 
na produção de alimentos, até mais sofiS!icada ? 
que ·tem ajudado a álfundir essa tecnolog1a Brasil 
afora. Basta dizer que hoje milhares de gaúchos, de 
paranaenses e de catarinenses se acham espalha
dos pelo nosso Centro-Oeste, ajudando-nos a de
senvolver a agricultura, que já alcança uma produti· 
vidade razoável e, por que não dizer, em alguns ca
sos, uma produtividade superior à de outras regiões 
tradicionalmente produtoras do País. 

É necessário que todos nós, como V. Ex", gri
temos sem pálar, até que as autoridades da área 
económica do Governo se sensibilizem, até que en
tendam que a agricultura merece, no contexto da 
nossa economia, um tratamento muito especial, não 
de favor mas de justiça. 

Repito o que já disse aqui certa vez: a agricul
tura não é uma atividade fácil. Ela exige muito. Exige 
até sacrifícios. Se fosse fácil, a zona rural estaria 
cheia de gente e as cidades, vazias. Há pouco mais 
de 50 anos, 80% da população brasileira vivia na 
zona ruraL Hoje, 82% de nossa população está nas 
cidades e apenas 18% na zona rural. Em poucos 
anos, a situação inverteu-se, o que vem demonstrar 
que as autoridades, ao longo dos anos, têm errado 
em sua política para a agricultura. 

É interessante salientar que até há algum tem
po nós tivemos estoques dé alimentos para susten· 
tar a política de estabilização económica. Num de
terminado momento passou o País a importar. Até 
quando encontraremos lá fora alimentos suficientes 
para abastecer o Brasil? 



00234 ANAIS DO SENADO FEDERAL Julho de 1996 

O Senador Osmar Dias é testemunha do que 
ocorreu com o trigo. Em dois anos, em 1987 e 1988, 
nós conseguimos elevar a nossa produção de trigo 
de 1 ,8 milhão para 6 milhões de toneladas, quase 
tomando o-Brasil auto-suficiente na produção de tri
go. Encontramos resistência, naquela época, da 
área econômica, que alegava que o nosso trigo cus
tava muito caro. O que aconteceu? Com a importa
ção, os produtores de trigo foram sacrificados, tive
ram que reduzir sua produção. E hoje está o Brasil 
pagando o olho da cara pelo, trigo que compra. Se 
naquela época nós o adqoirfamos por US$130,00 ou 
US$140,00 dólares a tonelada, hoje estamos pagan
do pelo trigo mais de US$300,00 a tonelada. 

O Sr. Carlos Bezerra - Senador lris Rezende, 
V. Ex" me permite um aparte? 

O SR. IRIS REZENDE - Concedo-lhe o aparte 
com muita satisfação e muita honra, Senador Carlos 
Bezerra. 

O Sr. Carlos Bezerra - Senador lris Rezende, 
quero parabenizá-lo por esse pronunciamento de 
profunda importância para o Pafs. V. Ex' tem autori
dade para falar sobre esse assunto, pois foi o Minis
tro da Agricultura que colheu a maior safra agrícola 
de toda a história brasileira. Mas, infelizmente, Se
n~or Iris Rezende, no jogo do poder a agricultura 
está mal posicionada. Não tem a força dos banquei
ros ou das grandes empresas. Por isso, está penan
do. Está praticamente falida, por conta dos planos 
de Governo: o Plano Collor e agora o Plano Real, 
que atingiu a agricultura em cheio. Veio a securitiza
ção, que é um paliativo, pois não equacionou o pro
blema de toda a agricultura Existem os bolsões fali
dos, como é o caso dos arrozeiros do Rio Grande do 
Sul, dos produtores do Mato Grosso, que, por sinal, 
têm um perfil diferente dos do Sul do Brasil. Mas 
neste Pafs toma-se uma medida só para todo o 
Pafs, como se o País fosse igual. Não é! As regiões 
são diferentes. O tamanho da propriedade da nossa 
região é diferente do de Santa Catarina, do Paraná 
ou do Rio Grande do Sul. E a decisão política não 
acontece. , E os agricuRores estão sofrendo. Hoje no 
meu estado 80% dos produtores estão comprometi
dos. Não conseguem financiamento, não conse
guem nada, porque não tiveram como acertar suas 
contas. Portanto, Senador lris Rezende, é urgente, é 
extremamente importante que se encontre uma solu
ção definitiva para o problema da agricuRura brasilei
ra. Quero parabenizar V. Ex" pela oportunidade do 
seu pronunciamento. Todos nós devemos engajar
nos nessa luta para convencer o Governo Federal a 
encontrar uma solução definitiva para a agricultura 

brasileira. É preciso não apenas solucionar os pro
blemas que apontei aqui. No Pafs, deve haver uma 
política agrícola definitiva. O agricuRor deve saber o 
que fazer hoje e amanhã. O agricuRor não pode ficar 
ao sabor do vento. A cada dia, toca-se uma música 
diferente, e o agricultor acaba "entrando no sambà", 
como ocorreu nos planos econõmicos passados. 
Coloca-se a perder toda uma vida de trabalho, de 
sacrifício e de luta por conta de políticas e<:onômicas 
fracassadas. Parabéns a V. Ex'! Muito obrigado pelo 
aparte. , , 

O SR. I RIS REZENDE- Ilustre Senador Carlos 
Bezerra, sou eu quem lhe agradece o aparte. V. Ex", 
como ex-Governador do Estado do Mato Grosso, ex
Prefeito da importante cidade de Rondonópolis e 
hoje Senador da República, vive diutumamente ·o 
problema de milhares de produtores daquele estado, 
que, como os do nosso estado, sofrem as conse
qüências de polfticas econõmicas que os arraSa sei-
vagamente. , , , 

O impacto sobre a agricultura de cada plano 
econômico que se institui neste Pafs tem sido inacei
tável, trazendo conseqüências irremediáveis. 

Temos 'em v. Ex" aquele parceiro de primeira 
linha nesta luta, porque todos sabemos que, com a 
agricultura consolidada neste Pafs, não teremos dú
vida quanto ao sucesso do nosso futuro. 

Também queremos dizer que a agricuRura não 
resiste mais a essas medidas paliativas. V. Ex" se 

, referiu à securitização. A securitização não vai reSol
ver o problema No dia em que vencerem as presta
çlies, o pequeno proprietário vai ficar sem a proprie
dade. Af não serão mais 50 ou 100 mil sem-terras a 
ameaçar com a invasão de propriedades neste Pafs. 
Outros tantos mil estarão engrossando essas filei
ras. O que ocorre hoje no campo é que todo aquele 
que foi alcançado pelo plano de estabilização deven
do aos bancos não tem saída, porque o preço dos 
seus produtos ficou estabilizado ou caiu - na quase 
totalidade os produtos tiveram os preços reduzidos -
e a parte de suas propriedades que podia responder 
pelo pagamento desses débitos hoje vale 113 do que 
valia há dois anos. 

Por exemplo, aquele proprietário de mil hecta
res de terra, que antes seria capaz de cumprir seus 
compromissos com a venda de duzentos hectares, 
hoje tem que vender a propriedade inteira, e não 
consegue saldar os seus débitos. Esta, a realidade 
que nos faz a cada momento mais preocupados. 

O Sr. Totó Cavalcante - Se(lador lris Rezen
de, V. Ex" me permite um aparte? 

O SR. IRIS REZENDE - Com muita honra, 
concedo o aparte ao Sr. Senador Totó Cavalcante. 
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Se
nador lris Rezende, a Presidência deseja informar a 
V. Ex" que, em que pesem a merecida atenção e a 
vontade dos Srs. Senadores em apartear o pronun
c~nto de V. Ex", dada mesmo à relevância do 
tema que V. Ex" traz, está encerrado o tempo desti
nado ao discurso de V. Ex". · 

Assim, pediria que houvesse a oitiva apenas 
de:sses dois apartes já solicitados, que, encareço, 
sejam breves, em atenção, repito, à relevância do 
pronunciamento do Se[lador lris Rezende. 

O ·sR. IRIS REZENDE - Sr. Presidente, agra
decemos a observação de V. Ex" e concedemos os 
apartes ao Senador Totó Cavalcante e, posterior
mente, ao Senador Pedro Simon, após o que prome
temos concluir o nosso pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) -Devo 
dizer que V. Ex", na Presidência da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, é bem mais seve
ro do que eu, na Presidência eventual dos trabalhos 
deste Plenário. 

O SR. IRIS REZENDE - Eu, faça-se justiça, 
não estou insurgindo-me contra a posição de V. Ex". 

Concedo, pois, o aparte ao Senador Totó Ca
valcante. 

O Sr. Tot6 cavaicante- Com a aquiescência 
do ilustre Presidente da Mesa pe"!tolerância em re
lação ao tempo, quero dizer, Sr. Presidente, Sena
dor Eduardo Suplicy, que este é um momento sério 
para o País. Os sem-terra de hoje talvez sejam os 
"com-terra" de ontem. Esse é um tema que, aliás, 
tanto o partido de V. Ex" discute. Entendo, com a 
permissão de V. Ex", Senador Iris Rezende, que um 
dos discursos mais importantes que ouvi durante a 
minha temporada nesta Casa foi o de V. Ex". Assim, 
quero cumprimentá-lo porque o fez, primeiro, por ter 
suas origens plantadas no campo. Falou com pro
priedade também porque, como Ministro, nos tem
pos duros de uma transição política, quando se fazia 
uma Constituinte e toda a sociedade estava também 
em convulsão, V. Ex" ensinou ao Pafs como se pro
duzia, possibilitando ao povo uma supersafra. Por
tanto, Ministro his Rezende, hoje Senador da Repú
blica, eu gostaria de dizer a V. Ex" que, neste mo
mento em que se fala em real, se reprime um setor 
de produção com a desculpa de combater a inflação, 
no meu entender - e acredito que V. Ex" também 
entenda assim -, não se combate inflação fechando 
um setor de produção, em especial, o setor agrícola 
deste País .. Além de cumprimentá-lo, peço a V. Ex" 
que mostre a este País a receita que, como Ministro, 
no conflito da transição, V. Ex" deu a este País: uma 
supersafra. 

. O SR. IRIS REZENDE -Agradecemos o aparte 
de V. Ex", que mutto nos honrou, valorizando o nosso 
pronunciamento nesta tarde e permitindo que ele inte
gre o nosso discurso. Embora há pouco tempo nesta 
Casa, conhecemos V. Ex" há mufto. Desde a sua me
ninice, convivemos oom V. Ex" e sabemos que traz, na 
própria carne, a angústia, as apreensões e o sofrimen
to do homem do campo. Aqui no Senado, V. Ex" é, na 
verdade, uma peça legítima nesse processo de defesa 
da agricultura em nosso País. 

O Sr. Pedro Simon- V. Ex" me permite um 
aparte? . . 

O SR.JRIS REZENDE- Ouço V. Ex", Senador 
Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - Nobre Senador não há 
dúvida de que é da maior importância o p.;,nuncia
mento de V. Ex" e também da maior oportunidade. 
Em Porto Alegre, neste final de semana, as manChe
tes dos jornais diziam que no Rio Grande do Sul 
85% dos agricultores haviam entrado no plano de 
securitização já haviam recebido o dinheiro e que o 
total aplicado pelo Governo chegava a cinco milhõ
es. Todo esse dinheiro, que devia ter vindo na época 
do plantio, é menos do que o Governo deu para o 
Banco Nacional, é o que o Governo deu para os 
agricultores, com um ano de atraso, nesse plano de 
securitização. V. Ex" â!Z bem que o Brasil chegou a 
produzir seis milhões de toneladas de um trigo um 
pouco mais caro .. Afirmavam que era um trigo um 
pouco inferior. Com o tempo, a produtividade no Pa-· 
raná e em outros estados vinha aumentando perma
nentemente. Quanto à qualidade, não se discute e, 
como bem disse V. Ex", chegamos aos seis milhões 
de toneladas para atender ao consumo. Importáva
mos um milhão e oitocentos mil toneladas. Quando 
produzimos os seis milhões de toneladas, seria o 
momento da "festa", de decretarmos um feriado na
cional e dizermos: agora, no próximo ano vamos ser 
auto-suficientes como produtores de trigo. Neste 
caso, é como afirmou V. Ex". Como o nosso trigo 
custava US$150 •.• 

O SR. IRIS REZENDE- Subsidiado ... 
O Sr. Pedro Simon- •.. a US$150, e o trigo es

trangeiro, subsidiado, entrava a US$90, boicotavam
no. O termo é este. A orientação do Goverhó era a 
de não plantar trigo. Fui debater com as autoridades 
para dizer-lhes que não estava entendendo e res
ponderam-me:"É devido à globalização do mundo". 
Só ser termos idiotas para plantarmos trigo, cujo 
custo será de US$150 a tonelada, se podemos im
portá-lo a US$80! O Governo orientou, estimulou e 
boicotou quem quisesse plantar o produto. A ordem 
era a de não plantar trigo. E foram vitoriosos! Como 
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diz V. Ex", de seis milhões baixamos para menos de 
dois milhões. E, de um milhão e oitocentos vão im
portar seis milhões de toneladas, como afirmou V. 
Ex", a US$250 a tonelada. Vão pagar US$100 por 
tonelada! Preferimos pagar US$1 00 a mais por tone
lada do trigo estrangeiro a pagar o trigo nacional. 
Ora, meu querido Senador lris Rezende, isso é um 
escãndalo, é uma incompetência, uma irresponsabi
lidade, uma faHa de previsão que não existe no 
mapa! Teria sido mil vezes melhor sermos auto-sufi
cientes na produção de trigo! Tendo pago US$150, 
não eStaríamos hoje com 8 milhões de trigo, e não 
teríamos importado uma tonelada. Seria muito me
lhor pagarmos US$150 pela hossa tonelada, en
quanto o trigo lá fora custasse US$1 00, do que o 
que está acontecendo agora: estamos pagando 
US$250 e deixamos de pagar US$150 para o trigo 
nacional! O mais importante, meu querido Senador, 
é que isso parece a coisa mais natural. Não se vê 
ninguém falar, nem o Ministro, nem o Presidente da 
República, nem o homem do Banco do Brasil, nin
guém fala coisa alguma a respeito. Essa é a politica 
deste Governo. No Rio Grande do Sul, meu bravo, 
brilhante e extraordinário Ministro lris Rezende, es
tão entregando ao Banco do Brasil, 9, 1 O, 25, 30 
hectares, de fammas que trabalharam a vida inteira 
na terra, de tammas que têm quatro, cinco gerações 
de trabalho na terra. , 

Há poucos dias o Presidente José Samey fala
va sobre a necessidade de isso ser proibido, pois o 
Banco do Brasil coloca em seus editais de venda lo
tes de seis, dez ou doze hectares. O que fez o Presi
dente do Senado indagar: "Pode ser vendido um 
hectare menor que o módulo?" Como é que o Banco 
do Brasil pode vender seis, dez ou doze hectares? 
Pois estão fazendo isso. E o que está ocorrendo não 
é um privilégio do Rio Grande do Sul, pois os que lá 
têm terra, estão perdendo-a. Os sem-terra invadem 
porque não têm terras. Por outro lado, o Sr. Olacyr 
de Moraes e outros grandes proprietários querem se 
desfazer da terra por não ser rentável. Seria impor
tante que o Governo dissesse sobre sua política 
econõmica. Por que o Sr. Olacyr de Moraes, que 
tem uma propriedade completa e bem modema- V. 
Ex" e eu estivemos lá -, de grande produlividade, em 
que todos os seus empregados têm casas, terrenos, 
e os filhos desses empregados podem estudar, quer 
desfazer-se daquela propriedade? Este trabalho de
senvolvido por Olacyr de Moraes deveria, na minha 
opinião, servir de modelo a outras propriedades. E 
esse cidadão quer vender essa propriedade, porque, 
diz ele, no Brasil não dá para ter terras. Ele prefere 
ficar com o banco, prefere fazer uma ferrovia e 
qualquer outra coisa, mas não quer ficar com a 
terra. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Nobre 
Senador P.edro Simon, seu tempo está esgotado. 

O Sr. Pedro Simon - Nobre Senador, cumpri
mento V. Ex" pelo seu pronunciamento. Mas creio que 
está na hora de o Presidente Fernando Henrique Car
doso mostrar qual a sua política agrícola para o Brasil. 

O SR. IRIS REZENDE- Senador Pedro Simon, 
agradeço muito a V. Ex" por seu honroso aparte e 
peço permissão para fazer minhas as suas palavras. 
Ao mesmo tempo, gostaria de registrar publicamente o 
meu reconhecimento pelo excelente trabalho que, em 
apenas um ano, V. Ex" conseguiu realizar no Ministé
rio da Agricultura V. Ex" criou um estrutura da qual me 
vali e, dando-lhe seqüência, foi possível fazer com que 
a agricuHura brasileira experimentasse dias realmente 
auspiciosos. V. Ex" em apenas um ano, trazendo nos 
ombros os anseios do gaúcho, dos agricuHores do sul, 
realmente deixou marcada a sua presença no Ministé
rio da Agricultura, pelo sucesso, pela responsabilid;ide 
e pelo amor com que defendeu a causa da agricuHura 

Sr. Presidente, agradecendo à generosidade da 
Presidência, vamos encerrar o nosso discurso, concla
mando os ilustres Senadores a não se calarem até 
que o poder público Federal, Estadual e Municipal en
tenda que da agricuHura depende o futuro deste Pais .. 

Estamos, na verdade, cansados de presenciar 
o lançamento de planos e mais planos econõmicos, 
e, em nome do sucesso econõmico desses planos, 
vermos impor-se à agricuHura brasileira grandes sa
crifícios. E nem sempre esses planos alcançam o 
sucesso desejado. 

Esperamos que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso- um homem movido pelo ideal, pelo espírito 
público, pelo sentimento patriótico-, imponha à sua as
sessoria econõmica a elaboração de uma politica de 
estabilização, que se consolide sem o sacrifício da 
agricultura, porque não adianta plano econõrnico con
solidado e o povo, no futuro, morrendo de fome. 

Assim, Sr. Presidente, esperamos que a agri
cultura, realmente, seja reconhecida pelas autorida
des, porque pela sociedade ela já o é. Para isso, 
basta que as autoridades interpretem os sentimen
tos da sociedade urbana oriunda da zona rural, pro
funda conhecedora das dificuldades rurais. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. /ris Rezende, 
o Sr. José Samey, Presidente, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Renan Calheiros, 2" Secretário. 

Durante o discurso do Sr. /ris Rezende, 
o Sr. Renan Calheiros, 2" Secretário, deixa a 
cadeira . da presidência, que é ocupada pelo 

· Sr. Eduardo Sup/icy, Suplente de Secretário. 
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao Senador Josaphat Matinho para 
uma comunicação inadiável, pelo prazo de cinco minu
tos, nos termos do arL 14, VIl, do Regimento Interno. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no últi
mo dia 19, a convite do Sr. Ministro da Marinha, Al
mirante Mário César Rodrigues Souza, um grupo de 
parlamentares baianos, de dHerentes partidos, visi
tou o 11 Distrito Naval e as instalações da Base Naval 
de Aralll. Recebidos no comando - e eu integrava 
esse grupo -, depois de algumas explicações a res
peito do funcionamento geral do comando e de suas 
atividades, fomos conduzidos até a Base Naval de 
Aratu. 

O Comandante do 11 Distrito Naval, Vice-Aimi
rante Luiz Fernando Penela Peixoto, fez uma eluci
dativa exposição· sobre as tarefas do comando e 
particularmente quanto as a!Mdades da Base Naval · 
de Aratu. Nessa exposição, o Vice-Aimirante nos 
elucidou sobre vários assuntos a respeito dos quais 
evidentemente não tínhamos pormenores, particular
mente quanto às funções que o Comando Naval de
sempenha de patrulhamento da costa e do mar ao 
longo de toda a pane de jurisdição desse comando. 
E fez referências esclarecedoras ã propósito tam
bém do funcionamento em particular da Base Naval 
de Aratu, ali comandada pelo Capitão de Mar-e
Guerra Paulo Marques de Oliveira. 

Pudemos, então, visitar as instalações. Estive
mos em um navio de patrulhamento, navio de varre
dura, e recebemos também uma explicação muito 
interessante a respeito da função do dique, onde 
são recolhidos não apenas os navios da Marinha, 
mas navios de organismos estatais e mesmo de par
ticulares quando precisam de receber revisão. 

A singularidade dos trabalhos desse dique é da 
maior relevância pela ajuda que dá a navios de dife
rentes origens que estejam necessitando de reparo 
ou de revisão. Por outro lado, quer na visita quer na 
exposição feita pelo Comando, tivemos oponunida
de de apurar a deficiência do aparelhamento que 
serve ao 11 Distrito Naval. Embora todas as instala
ções bem cuidadas e os navios todos mantidos com 
rigorosa higiene e em perfeito estado de conserva
ção, não são evidentemente eles o suficiente para 
que a Marinha de Guerra possa desempenhar suas 
tarefas numa jurisdição de tão longo alcance. 

Esta manifestação é fe~a não em tom de críti
ca, mas reveladora da observação. De sorte que o 
próprio Ministro possa avaliar a necessidade de 
atender às exigências do 11 Distrito Naval, amplian-

do-lhe o aparelhamento de maneira que possa aten
der a suas obrigações em toda extensão de sua ju
risdição. 

Faço assim este registro não apenas num tes
temunho de cortesia, mas também como uma obser
vação do que ali vimos e na expectativa de que o 11 
Distrito Naval possa contar com recursos e apare
lhamentos maiores para amplamente cumprir suas 
tarefas. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) -Com 
a palavra o Senador Romeu Tuma. 

V. Ex" dispõe de cinco minutos. 
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estou realmente 
chocado!. Apesar de toda a experiência que adquiri 
em todos esses anos no trato com o angustiante 
problema (las drogas, não consigo reter minha indig
nação diante do que está acontecendo na terra de 
onde venho, como uma amostra do que se passa 
por este nosso Brasil afora. 

Graças ao diligente e dedicado trabalho de um 
pugilo de pesquisadores da Escola Paulista de Medi
cina, integrante da Universidade Federal de São 
Paulo - Unifesp, e do Hospital Geral de Taipas, es
tabelecimento pertencente à Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo, podemos comprovar cientifi
camente a calamidade em que se transformou o uso 
do crac((- a mais perniciosa das drogas do momen
to - nas camadas mais desaionunadas da popula
ção nos últimos três anos. 

Os resultados da pesquisa, coordenada pela 
Uniad - Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas, 
daquela universidade, não deixa margem a dúvidas: 
estamos frente a frente com uma grande desgraça 
neste fim de século. 

Vários professores, preocupados com o uso do 
crack, foram a campo para verificar o que aconte
ceu, após dois anos, com os primeiros usuários in
ternados na cidade de São Paulo. 

Ao historiar o que fizeram, os pesquisadores 
lembram que, até o meio da década de oitenta, o 
uso da cocaína no Brasil era um fenômeno quase 
que exclusivo de alguns grupos de elite económica 
ou social. Com a maior oferta da droga, conseqüên
cia do aumento da produção pelos países andinos, o 
Brasil passou a sofrer com o aumento do uso dessa 
substãncia 

Na primeira onda de proletarização da cocaína, 
predominavam os usos nasal e endovenoso, sendo 
este último responsável por um grande número de 
usuários infectados pelo vírus HIV, cuja maioria já 
atingida pela morte. Não houve no País - ressaltam 
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os pesquisadores -.uma poinicà de prevenção ca
paz de evitar tais mortes desnecessárias. A Inglater
ra, por exemplo, que adotou políticas preventivas 
contra a AIOS desde o começo dos anos 80, evitou 
essa mortalidade· excessiva. Conseqüentemente, o 
índice de infecção pelo HIV entre usuários de drogas 
naquele país gira em tomo de 1%; no Brasil, esse 
índice é de 50%. 

A pesquisa acentua que, a partir de 1992, co
meçou uma segunda onda de uso de cocaína, com 
o advento da utilização do crack, na cidade de São 
Paulo. O crack é simplesmente a cocaína fumada. 
Não se trata, portanto, de uma nova droga, mas, 
sim, de uma nova forma de uso de cocaína. 

Informações vindas dos Estados Unidos já 
alertavam sobre os efeitos devastadores dessa for
ma de uso da cocaína em inúmeros grupos sociais 
norte-americanos. Sendo o crack mais barato que 
outros tipos de droga e tendo uma absorção màis rá
pida e mais efetiva, maior até do que a obtida pela 
aplicação endovenosa de cocaína, ele tem um po
tencial de dependência mutto maior do que qualquer 
outra droga usada no mundo. Pelo fato de ser esti
mulante e seu efetto durar somente alguns minutos, 
o usuário costuma tentar obter uma fonte de abaste
cimento constante e a qualquer custo. Envolve-se, 
assim, mais facilmente no tráfiéo, na criminalidade e 
em outros tipos de complicações sociais. 

Quero fazer apenas um alerta. O que é fumado 
em larga escala é a pasta, que vem em forma bruta, 
com várias impurezas; portanto, envenena e mata o 
usuário com mais rapidez. O crack americano é de 
base livre, free base, composto de bicarbonato de 
sódio, éter, água destilada e cloridrato de cocaína, 
formando a pedra e os cristais. 

Em 1990, somente 17"/o dos usuários em trata
mento no hospital cttado eram viciados em crack, em 
1993, esse número passou para 64%. Atualmente, 
mais de 90% desses doentes fazem uso de crack. 

A faija de dados dificulta o planejamento dos ser
viços destinados a tratar usuários de drogas e faz com 
que a conáiÇão a ser tratada fique envona em muttos 
mistérios. Para planejar com mais propriedade esses 
serviços e compreender melhor o que sucede no meio 
daquele tipo de população, os pesquisadores foram in
vestigar o que havia acontecido com os primeiros 
usuários de crack, internados no Hospttal Geral de 
Taipas a partir do começo de 1993. 

Esse hospital possui uma enfermaria para tra
tamento específico de problemas relacionados com 
álcool e drogas. A partir de 1993, houve um expres
sivo aumento no número de usuários de crack, e os 

pesquisadores procuraram avaliar os 103 primeiros 
pacientes internados, em termos de drogas que usa
vam na primeira internação, complicações sociais e 
mentais, condições de ana, pacientes recuperados, 
ainda usando drogas, mortos ou presos. 

Ao serem internados, os pacientes eram muito 
jovens, com média de idade de 23 anos. Na maioria, 
ou seja 98%, eram do sexo masculino; 73% eraril 
solteiros; 60% eram desempregados e 80% já ha
viam recebido tratamento anterior. 

Eis o resultado: 50 continuavam usando dro
gas; 29 não usaram drogas no ano de 1995 - por
tanto, em tese, e5ses estariam recuperadOs -, 9 es
tavam presos, 2 estavam desaparecidos e sem con
tato com a ·família, e 13 morreram - 7 por morte vio
lenta, 5 por AIOS e 1 por overdose. 

Então, com base nesses dados, verifica<nos 
que esse ·problema causa preocupação e exige do 
Governo uma política contra o uso de drogas, de 
prevenção do HIV, além de uma série de outros pro
cedimentos a serem desenvoMdos principalmente 
junto à população menos favorecida, na qual estão 
inseridos os menores de rua, com os quais nos 
preocupamos. Estamos olhando a desgraça em que 
estão incorrendo essas pessoas com o consumo de 
drogas, principalmente com o uso do crack na forma 
original, que é a pasta de cocaína com todas as 
suas impurezas. Se V. Ex's observarem, os viciados 
utilizam sem parar um isqueiro para acender a dro
ga, porque é necessária uma forte combustão para 
que ela realmente produza a fumaça que eles vão 
fumar. Isso vai levá-los à desgraça. 

Se uma amostra de 103 pacientes drogados 
nos dá índices tão estarrecedores como esses, se o 
Governo não tomar providências no sentido de ado
lar uma política séria de prevenção contra o uso de 
drogas e de recuperação dos usuários, provavel
mente no ano que vem teremos que lamentar esses 
índices pela ascendência dos seus números. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con

cedo a palavra a Senadora Marina Silva, para uma 
comunicação inadiável. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para uma co
municação inadiável. Sem revisão da oradora.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, infelizmente, sou 
obrigada a trazer aqui, novamente, problemas de 
violência policial ocorridos no Estado do Acre. 

Desta vez, trata-se do massacre praticado pela 
PM do meu Estado, num ato de despejo contra gru
pos de trabalhadores que estavam ocupando uma 
área de terra consideradà improdutiva, da Fazenda 
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Bauru. Uma violência desnecessária contra inúme
ras pessoas que foram espancadas e arrastadas, 
mesmo após estarem algemadas. Mulheres, crian
ças, pessoas idosas, foram desrespeitadas, num ato 
de barbarismo, de violência, que não pode ser justifi
cado sob qualquer hipótese, até porque perpetrado 
por aqueles que deveriam ir ao local não para ater
rorizar os cidadãos, mas para lhes dar proteção e 
tentar uma saída para o impasse ali instalado. 

Com o mandado de desocupação, assinado 
pela Juíza Regina Longuini, a Polícia Militar do Acre, 
fortem.ente armada, transformou a Fazenda Bauru, 
no município de Rio Branco, ocupada por trezentas 
famflias de sem-terra, num verdadeiro campo de ba
talha. Aquelas famflias ocupavam a área desde maio 
deste ano. O confronto durou mais de três horas. 

No mandado judicial, a juíza alegou que se tra
tava de área produtiva. Segundo a imprensa local, a 
fazenda é improdutiva e estava, há muito tempo, 
abandonada, e não havia nenhuma benfeitoria, o 
que contraria a alegação da juiza e os arts. 5", inciso 
XXIII, e 186 da Constituição Federal. 

Barracos foram derrubados, móveis destruidos, 
homens e mulheres espancados, alguns foram ar
rastados pelo chão algemados, uma mulher grávida 
foi espancada a golpes de cassetetes. Cerca de 60 
pessoas ficaram feridas e 2 presas. É este o resulta
do de mais uma liminar concedida para os "donos da 
terra'". 

Amanhã estarei encaminhando uma cópia das 
filmagens, feita pela equipe de reportagem que se 
encontrava no local e que conseguiu registrar as ce
nas estarrecedoras, para o Ministério da Justiça e 
para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara 
dos Deputados, a fim de que providências sejam to
madas no sentido de reparar a injustiça e a violência 
praticadas contra aquelas pessoas. . . . 

Esses acontecimentos reforçam, Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, três projetes de lei que 
apresentei a esta Casa, atterando artigos dos Códi
gos Civil, de Processo Civil e Penal, que versam so
bre a questão da posse de imóveis rurais. Em todos 
os casos, fica patente a preocupação de fazer com 
que o instrumento legal corresponda às necessida
des do tempo presente e explicite a função social da 
terra. Os três projetes que apresentei baseiam-se no 
dispositivo constitucional (ar!. 186) que diz que a ter
ra deve cumprir com os requisitos da função social, 
ou seja, deve ser explorada adequadamente, dando 
respostas do ponto de vista social para as necessi
dades dos cidadãos, respeitando-se as leis ambien
tais e trabalhistas. Aquelas propriedades que não 
cumprem com essas determinações constitucionais 
devem, portanto, ser penalizadas, não sendo mere-

cederas da proteção do Estado, do Poder Público, 
nos moldes em que deve acontecer com aquelas 
que cumprem com a função social da terra. . 

Não é justo que o Estado desaloje pessoas e 
as espanquem, utilizando força policial, para dar co
bertura a um proprietário que desrespeita as exigên
cias constitucionais no que se refere a esse avanço 
fantástico da Constituição de 1988. 

Sr. Presidente, Si"s e Srs. Senadores, todos os 
esforços que devam aqui ser envidados no sentido 
de fazer com que a reforma agrária possa tomar-se 
uma realidade em nosso País ainda são pequenos, 
face ao volume de acontecimentos que têm ocorrido 
por este Brasil afora, onde pessoas, sem nenhuma 
esperança e condição de sobrevivência, são trata
das como marginais, para se dar proteção àqueles 
que, além de não contribuírem com o processo pro
dutivo de geração de emprego e renda, de arrecada
ção de tributos, funcionam como molas propulsoras 
daviolência e do desrespeito aos direitos humanos, 
agindo, muitas vezes, articulados com a própria Jus
tiça, que carece- devo dizer-, em muitos casos, de 
sensibilidade e de respeito pela vida das pessoas. 

Um juiz não pode estabelecer, do seu gabine
te, que determinadas ações sejam levadas a cabo, 
sabendo que poderá afetar a vida das pessoas, cau
sando prejuízos irreparáveis, como é o caso de as
sassinatos. As cenas ocorridas no Município de Rio 
Branco revelam acontecimentos dessa natureza e 
deixam a todos estarrecidos. · 

Sr. Presidente, quero aqui fazer um breve re
gistro de que o Município de Rio Branco tem se es
forçado, por intermédio do Prefeito Jorge Viana, em 
fazer um processo diferente. Em governos passa
dos, tivemos a prática de se construir casas nas ci
dades, incentivando o êxodo rural, onde as pessoas, 
sem attemativa de sobrevivência nas florestas, nos 
seringais e nos projetes de assentamentos, ocupa
vam essas casas, sobrevivendo de atividades mui
tas vezes marginais, subempregadas, criando e au
mentado o cinturão de miséria. O Prefeito Jorge Via
na está tentando fazer algo inverso. Ao invés de es
timular o êxodo rural, está identificando famflias na 
periferia dá cidade que vivem em condições de com
pleta miséria, sem emprego, sem condições dignas 
de moradia e assentando essas fammas próximo à 
cidade. Temos o exemplo do Pólo Agroflorestal da 
Prefeitura de Rio Branco que dista 15 quilómetros da 
cidade e que dispõe de eletrificação rural, escolas, 
posto de saúde, onde as fammas, de posse de ape
nas três a quatro hectares de terra, estão C:onseguin
do uma renda familiar de até cinco salários mínimos. 
É uma concepção diferente de como resolver o pro-
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blema de moradia. Para um Estado carente como o 
nosso, não basta construir casas para que as pes
soas saiam da condição anterior, de. colônias, de se
ringais ou dos ribeirinhos, e venham moram nas ci
dades sem perspectiva de vida. É fundamental que 
se faça algo que garanta a essas fammas viver com 
dignidade. É isso que o Prefe~o Jorge Viana está fa
zendo, inclusive com louvor. 

Editorial do jornal O Diário da Amazônia diz 
que a Prefeitura de Rio Branco é um exemplo para 
toda as preferuras da Amazônia, pelo trabalho de 
reforma agrária que vem sendo realizado pelo Muni
cípio. Se as cinco mil prefeituras deste País fizes
sem o que o Prefe~o Jorge Viana vem realizando, 
com certeza estariam dando uma grande contribui
ção à reforma agrária. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade. 

V. Ex" dispõe de 20 minutos. 
Os próxiinos oradores inscritos são os Senado

res Pedro Si~~~on, Romero Jucá e Mauro Miranda. 
O SR. ADEMJR ANDRADE (PSB-PA. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estou apre
sentando à Mesa, com o número de assinaturas re
gimental, urna emenda à Const~uição que trata da 
questão da fidelidade partidária. 

Sr. Presidente, a razão que me fez apresentar 
esta emenda foi perceber a confusão que há na ca
beça do povo brasileiro quanto aos partidos políti
cos. Por outro lado, não há momento melhor para 
que isso seja observado, nas próximas eleições mu
nicipais. 

Neste Congresso fica claro e evidente o com
portamento ideológico dos partidos. Aqui sabemos o 
que eles pensam quanto à forma de como a socie
dade deve se organizar e ser. Na base, essa com
preensão é pequena É inacred~vel os tipos de 
alianças que se produzem em eleições municipais 
como as que virão. Vemos pelos vários municípios 
deste País a união de partidos políticos antagónicos, 
aliados num processo eleitoral. Por exemplo, um 
candidato a prefeito pelo PFL tem como vice um po
lítico do PDT. Outras vezes, um candidato a prefeito 
do PSB tem um vice até mesmo do PPB, como 
aconteceu em um município. 

Essa confusão que existe neste País contribui 
para a falta de informação e a Conseqüente desi
gualdade social que existe em nossa Nação. Perce
bo, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, que os 
países mais desenvolvidos do mundo, onde existe 
um nível de justiça social elevado, como por exem
plo os países europeus, os partidos políticos são, às 

vezes, mais importantes do que os próprios candida
tos. A sociedade, o povo de cada nação dessa sabe 
o que o partido pensa, o que o partido quer e quan
do ele vota, o faz escolhendo o partido, porque já 
sabe o que poderá vir a acontecer no exercício do 
Governo por aquele partido, independente da pes
soa que esteja à frente dele, independente de quem 
seja o candidato que esteja falando por ele. 

Nesses países do mundo avançado, do mundo 
onde existe acesso à informação, onde as pessoas 
têm condições de discernir o que é bom e o que é 
ruim, onde as pessoas votam com mais clareza, 
com mais percepção, há uma organização partidária 
forte, consistente, clara. O nível social das pessoas, 
o nível de justiça social, o nível de igualdade social é 
diretamente proporcional ao nível de organização 
partidária desses países. 

O Brasil também precisa dar este passo e 
avançar no sentido de que as pessoas compreen
dam o que é o partido político, da importãncia da 
participação popular em um processo eleitoral e que 
os partidos não sejam utilizados apenas como má
quinas cartonais de eleger pessoas, como acontece 
na nossa Pátria hoje. Na grande maioria dos municí
pios brasileiros, as siglas partidárias nada mais são 
do que instrumentos cartonais de eleger pessoas. 
Às vezes, o partido, em nível nacional, tem uma po
sição em que um seti candidato a prefeito ou a ve
reador, em determinado município, é radicalmente 
contrário a essa posição, mas ele está lá, porque ele 
não sabe como funciona isso. 

Os partidos funcionam, na verdade, razoavel
mente, de acordo com os seus programas e propos
tas políticas e ideológicas aqui no Congresso Nacio
nal. Aqui, já não é completo mas razoável. Há exce
ções, como por exemplo, o Senador Josaphat Mari
nho, no PFL, é sempre uma exceção à maneira de 
pensar do PFL Eu diria um Roberto Requião, entre 
outros, são exceções dentro do seu próprio partido, 
porque às vezes se colocam como representantes e 
defensores do programa do partido, mas o conjunto 
do partido age de maneira diferente. 

O PFL tem uma postura política que está de 
acordo com o ideário político dele; o PPB também. 
o PMDB é algo um pouco indefinido como o PSDB. 
Eu diria que os Partidos mais ideologicamente for
mados aqui ou são os de esquerda, o PT, o PSB, o 
PPS,. PCdoB, PCB e num outro nível ideologicamen
te baStante definido, o PFL e o PPB. Os outros ficam 
numa dança de uma certa indefinição política. 

O Sr. Totó Cavalcante - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Terei o prazer de 
lhe conceder o aparte após teíminar a idéia. 
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Essa questão precisa ser definida Nós, por 
exemplo, do PSB, fazemos um esforço extraordinário 
para mostrar às pessoas a importância do sigla parti
dária De certa fonna, proibimos até a coligação do 
nosso partido com determinados partidos que pensam 
de maneira completamente diferente de nós, que que
rem uma sociedade diferente da que queremos, ou 
que imaginam que a forma como eles querem seja a 
melhor. O fato é que procuramos orientar as pessoas 
para esse processo, e acreditamos que, na medida em 
que o pÔvo brasileiro se aperceba disso, vamos avan
çar no processo de buscar a igualdade social, porque 
as pessoas vão estar mais orientadas, podendo com
preender mais as coisas. 

A emenda constitucional que apresento na ses
são de hoje, com as 27 assinaturas regimentais, pre
vê que perderá o mandato qualquer cidadão que se 
eleger por um partido e que o abandonar no meio da 
carreira, ou qualquer cidadão que se eleger por um 
partido e que, se o partido democraticamente decidir 
por uma orientação partidária, votar contrariamente 
a ela, à semelhança do que acontece nos países do 
Primeiro Mundo, nos países onde o nível de justiça 
social é infinitamente maior do que o nosso. 

O Sr. Romero Jucá - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Senador Romero 
Jucá, ouço primeiro o Senador Totó Cavalcante. Em 
seguida, ouvirei V. Ex". 

O Sr. Totó Cavalcante- Senador Adem ir An· 
drade, cumprimento V. Ex" quanto à preocupação 
dessa fidelidade. Por outro lado, quero dizer a V. Ex" 
que o PPB, embora no seu pensamento seja um 
Partido de direita, lhes falo que venho de uma esco
la onde Guevara foi o meu guru; onde Fidel Castro 
era a esperança de uma história na libertação dos 
povos latino-americanos. TIVe oportunidade também 
de ser preso tantas e tantas vezes pela Revolução, 
pois fazia parte de movimentos onde as alianças se 
agregavam junto ao antigo MDB para derrubar o es
quema da ARENA. Hoje, entendo que embora o 
PPB, na sua concepção, seja de homens de extre
ma direita, podemos analisar que o próprio PSDB, 
que é um Partido tido como um avanço ideológico 
através do próprio Presidente da República, que fez 
aliança com o PFL, onde a cabeça é de uma evolu
ção política e o corpo todo emperrado na extrema di· 
reita. Daí por que entendo que é hora de nós brasi
leiros deixarmos de nos comparar com a evolução 
dos países do Terceiro Mundo, até porque na políti
ca e na nossa formação cu~ural, temos esse grande 
choque advindo dos países europeus na sua desce-

berta e, de repente, adaptado de um determinado 
tempo para cá como escravo dos países america
nos, em especial da América do Norte, copiar eter
namente modelos políticos. Já é hora de entender
mos que o homem e suas idéias eslão também aci
ma de qualquer estatuto, pois a sociedade evolui 
muito mais rápido do que a nossa vontade ou a von
tade da agremiação, de acordo com os avanços ne
cessários. Eram essas as consideração que eu gos
taria de fazer, Senador Ademir Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Agradeço a V. 
Ex", Senador Totó Cavalcante. A sociedade avança 
para um nível de justiça social - que é o que querem 
as pessoas civilizadas, aquelas que têm pelo menos 
esse sentimento de indignação contra a injustiça 
dentro de si - onde todos consigam ser felizes e 
possam viver como cidadãos. Mas essa conquista 
só se dá na medida em que há consciência política. 
Em todos os países onde existe consciência política, 
existe também uma estrutura partidária definida, cla
ra, objetiva, lião essa confusão que existe em nosso 
País. 

Conheço e percebo o comportamento e a his
tória de V. Ex", sua maneira de agir dentro do Sena
do. E posso dizer, do meu pensamento, que V. Ex" 
não combina com o PPB. Pela lógica, pelo seu ideal, 
se tivéssemos urna posição definida e clara, V. Ex" 
evidentemente não estaria no PPB. Ou estaria no 
PDT ou no PSDB, em um partido social democrata, 
nunca no PPB. Precisamos contribuir para que es
sas coisas se definam, e é isso que estamos tentan
do fazer com essa emenda. 

O Sr. Romero Jucá - Senador Ademir Andra
de, V. Ex" me concede um aparte? 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Ouço com prazer 
o nobre Senador Romero Jucá e, em seguida, o Se
nador Pedro Simon. 

O Sr. Romero Jucá - Senador Ademir Andra
de, tive a satisfação de assinar a emenda que V. Ex" 
apresento!! ao Plenário, nesta tarde, e gostaria, em 
rápidas palavras, de fazer um comentário, pois eu a 
considero de extrema importância. V. Ex" tem razão. 
Não podemos ter no País a política do personalismo, 
e hoje a política brasileira e também a administração 
pública brasileira são personalistas. Essa emenda 
resgata a seriedade e o ideário dos partidos políti
cos, porque teremos, com a fidelidade partidária, a 
formação de blocos ideológicos e de posicionamen
tos claros dos partidos políticos no Brasil, e isso não 
ocorre hoje. Se observarmos hoje as proposições 
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dos partidos políticos brasileiros, diríamos que 95% 
deles têm, no seu ideário, praticamente as mesmas 
coisas escritas, mas, na verdade, diferem na prática, 
e os seus membros diferem entre si também na prá
tica política, e isso oão pode ser. Creio que a pro
posta de V. Ex" vem resgatar a vida partidária e dar 
a importância necessária que os partidos políticos 
devem ter na evolução política e social do nosso 
Pafs. Felicito-o pela emenda Quero dizer que não 
só a assinei como serei um defensor na sua discus

. são. O meu voto será a favor, porque vejo na fideli
dade partidária e no fortalecimento dos partidos polf
ticos o caminho para fortalecer a democracia e a 
prática política no nosso País. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Agradeço a V. 
Ex", Senador Romero Jucá. Ouço com satisfação o 
nosso velho companheiro e Líder, Senador Pedro · 
Simon. 

O Sr. Pedro Simon- O assunto de V. Ex" é 
muito Importante. Infelizmente, não só pelo horário, 
mas pelo momento que estamos vivendo, não deve 
atrair muito a atenção nem do Senado e nem da Câ
mara. Na minha opinião, nobre Líder, V. Ex" está 
abordando uma das questões mais importantes da 
História deste Pafs. O fracasso deste País é muito li
gado ao fracasso dos seus partidos políticos. O Bra· 
sil não tem e nunca teve tradição de partido político. 
No Império, havia dois partidos de mentirinha, onde 
o Imperador brincava. O parlamentarismo funciona
va relativamente, diga-se de passagem: Os partidos 
até que eram nacionais, mas não tinham nenhum 
significado. Na Velha República, não tínhamos nem 
partidos nacionais. Existiam o Partido Republicano 
de São Paulo, o Partido Republicano de Minas Ge
rais, o do Rio Grande do Sul, mas o que realmente 
funcionava eram as alianças de governadores. Ele
gia-se o Presidente da República, que costurava 
acordos com os governadores dos Estados. Era, de 
modo especial, café com leite, Minas e São Paulo. 
Assim, eram eleitos os Presidentes da República 
Os partidos nacionais só foram existir no Brasil de
pois da Constituinte de 1946. Havia todas as condi
ções para que esses partidos nascessem de forma 
correta Houve, entretanto, apenas um erro: esses 
partidos surgiram a partir da figura do Dr. Getúlio 
Vargas. Quem era a favor de Getúlio fazia parte do 
PSD ou do PTB; quem era contra era da UDN. Os 
partidos não se fundaram ideologicamente, mas 
sim em tomo do mito de Getúlio Vargas. No PSD e 
na UDN existiam figuras de esquerda e de direita: · .... 
pessoas conservadoras e reacionárias. Depois ·da 
morte do Dr. Getúlio, com o tempo, os partidos co-

maçaram a ter ideologia. O PSD passou a ser o Par
tido da estrutura rural, a UDN passou a ser o da elite 
intelectual da cidade e o PTB o Partido dos trabalha
dores. O PDC surgiu nessa linha e, na época, era 
importante a nível internacional. Mas ocorreu aRe
volução, que acabou com tudo, quando os partidos 
estavam começando a apresentar um conteúdo. Se 
a Revolução não tivesse acontecido, haveria um 
bom PTB e um grande PDS. O Partido de V. Ex", 
que já existia, estaria com conteúdo; haveria parti
dos com 40 ou 50 anos de existência, mas todos fo
ram extintos. Restaram apenas dois Partidos: a Are
na e o MDB. Na verdade, havia apenas um Partido, 
a Arena, pois o MDB era de mentirinha e servia para 
convalidar a existência da Arena. Vivi naquela épo
ca. Meu querido Líder, modéstia à parte, um dia ha
verá de se fazer justiça aos homens _que faziam par
te do ·MoS. Transformaram um panido de mentira, 
que existia para convalidar a Revolução. Naquela 
época, havia homens autênticos. No início, o MDB 
era um Partido de mentira, mas, aos poucos, deba
temos, lutamos e lhe demos conteúdo, de tal manei
ra que ele explodiu em 197 4 e a Arena foi perdendo 
poder. Então, resolveram extinguir os dois Partidos 
por projeto de lei. Eu já era Senador da República e 
fui o único orador que fez um discurso protestando 
contra a extinção do MDB. O Sr. José Samey, à 
época Presidente da Arena, fez um discurso defen
dendo a extinção da Arena. No meu discurso, dizia 
ao Sr. Samey: "Não vai adiantar. Essa extinção que 
vocês estão fazendo é de mentira. Estão extinguindo 
o MDB porque ele está forte demais e estão extin
guindo a· Arena porque ela está fraca demais. Mas 
vocês não vão fazer um partido grande, com o mes
mo conteúdo, com a mesma gente, com a mesma 
maneira de ser". A extinção se deu fora de época, 
meu querido Líder. A tese que eu defendia era de 
que não podíamos ficar amarrados ao bipartidaris
mo, tínhamos que fazer o pluripartidarismo. Eu de
fendia que, convocada a Constituinte e feita a elei
ção, assumiríamos os nossos mandatos, extinguiría
mos os partidos políticos, faríamos a nova Constitui
ção. Depois de elaborada a nova Constituição, iría
mos identificar o que V. Ex" disse, que o nobre com
panheiro não se adapta ao PDS. Iríamos então nos 
conhecer. Dar-se-ia um prazo de seis meses para 
un) grupo de 30 ou 40 parlamentares escolherem os 
partidos políticos. Muita gente cometeu erros; muita 
gente, até de esquerda, precipitou-se. O Governo 
fez de propósito; o Governo extinguiu a Arena e exi
giu o esfacelamento partidário da Oposição. E muita 
gente aceitou que isso tinha que ser feito. 
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O SR. ADEMIR ANDRADE - Criou-se o voto 
vinculado. 

O Sr. Pedro Simon- Exatamente. E eu era um 
dos acusados de querer manter o feudO do então 
MDB. E o que aconteceu? Foi aquela explosão paro. 
dária, e hoje estamos com trinta partidos sem nenhum 
contetldo e, como V. Ex" mesmo diz, sem nenhum sig
nificado. Para desgraça nossa, a maneira como foi 
eleito o Presidente Femai1do Henrique Cardoso con
funde ainda mais o quadro. O chique hoje seria a tal 

. da soclaldemocracia Concorda V. Ex'? · 
O SR. ADEM IR ANDRADE- Exatamente. 
O Sr. Pedro Simon- A 5ocialdemocracia está 

na moda no mundo inteiro. C'-'JrrtudO, o que fez o Se
nhor Fernando Henrique? Uma aliança com os con
servadores e ganhou a eleição. Não sef Se V. Ex" 
vai concordar com o que vou dizer. Se o Brizola; ou 
o Lula, ou o Maluf, ou o Quércia fosse o Presidente 
da República, hoje estarfarnos já fazendo um grande 
partido socialdemocrata, que reuniria a maioria no 
Congresso Nacional. · · · 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy)- Peço 
ao Sr. Ademir Andrade que conclua o seu pronun-
ciamento. · 

O Sr. Pedro Simon - Para formar-se esse par
tido, teríamos que estar na Oppsição. Com a social
democracia no Governo e o Senhor Fernando Henri
que aliado com a direita, não é possivel. Tem razão 
V. Ex". Eu também assinei a sua proposta, mas será 
um momento trágico, dffícil, dramático este que esta
remos vivendo. Não sei quando poderemos, efetiva
mente, fazer o que V. Ex' quer. E este o caminho: o 
mandato é do partido, não é do cidadão; quem entra 
no partido não pode sair; se sair, entrega o mandato. 
Partidos pode haver. Muftos pensam que, nos Esta
dos Unidos, só existem o Partido Democrata e o 
Partido Republicano. Não! Há o Partido Comunista, 
o Socialista. Há dezenas de partidos, porém é ne
cessário um quorum para que esses partidos pos
sam eleger. Fazendo isso, teremos partidos políti
cos, e, tendo partidos políticos, V. Ex' está com a ra
zão, este País entrará numa era de maior seriedade. 

O Sr. Romeu Tuma - V. Ex' me conoede um 
aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Se
nador Ademir Andrade, o tempo de V. Ex' está es
gotado. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço só um minuto para ouvir o Senador Romeu 
Tuma. Antes, porém, quero elogiar a capacidade do 
Senador Pedro Simon de resumir a história de ma
neira tão clara, tão real em tão pouco tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A 
Presidência lhe conoede o tempo solicitado. · 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Concedo o apar
te, com grande satisfação, ao Senador Romeu !uma 
por um minuto e encerrarei, em seguida, o meu pro
nunciamento. 

O SR. ROMEU TUMA - Nobre Senador, em 
primeiro lugar quero concordar com as referências 
feitas ao Senador Pedro Simon. V. Ex" o chamou de 
velho lfder. Eu diria: velho no conhecimento histórico 
que aqui demonstrou com o seu aparte, mas jovem 
na coragem dos bons combates. Senador Ademir 
Andrade, assinei o projeto com muita tranqüilidade. 
Fui vitima da Uderança de um Partido que simples
mente o usa para seus interesses pessoais. Fonnulo 
uma questão que eu gostaria que V. Ex" consideras
se no seu projeto, durante os debates que, tenho 
certeza, faremos neste plenário, como ÕISseram os 

·Senadores Romero Jucá e Pedro Simon. Como se
rão fiscalizadas as direções partidárias, a fim de que 
respeftem os programas objetivos do partido, as car
tas de princfpio e tudo aquilo que dá substância ao 
partido político para representar um segmento da 
sociedade? Deve haver um tribunal de ética ou algo 
que possa, realmente, evitar o afastamento do mem
bro do partido porque ele não concorda com algo 
que foge da norma de comportamento estabelecida 
na carta de princfpios. Como evitaremos isso? Como 
evftaremos que a fidelidade partidária seja sempre 
invocada para prejudicar alguém que está de acordo 
com o comportamento e as regras exigidas pelas 
cartas dos partidos? Se V. Ex" pennitir, direi que te
remos de discutir isso. Sabemos que, por exemplo, 
no Paraguai, pafs conturbado politicamente, o Parti· 
do Colorado* tem um século de existência e nunca 
foi extinto, nem mesmo durante as revoluções. Por
tanto, é oportunfssimo que. se discuta isso. Há pouco 
falava com alguns Lideres, como o Presidente José 
Samey e o Senador Antonio Carlos Magalhães, so
bre as leis eleitorais, que trarão uma dificuldade mui
to grande aos candidatos, porque a transparência 
exigida pela legislação não compromete o partido, 
mas o candidato. Essa ética que deveria gerir os 
partidos com relação à fidelidade partidária deveria 
também gerir as campanhas eleitorais. Não precisa
ria mais da Justiça ou de uma fiscalização externa. 

. Os partidos, sim, teriam condições morais de se au-
togerirem e autofiscalizarem. Agradeço e parabenizo 
v. Ex". 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, fi. 
nalizo. Agradeço ao nobre Senador e esclareço que 
a questão do partido é algo concernente ao apertei· 
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çoamento do processo . de aprendizado. É evidente 
que se alguém forma um partido e sai a reivindicar 
filiados, sem que esses saibam o que está sendo 
discutido, esse partido passa a ser o partido de um 
'cacique', de alguém que tem uma direção e que 
manipula as pessoas como quer. Não é o que dese
jamos. 

O nosso Partido, quando filia alguém, discute o 
seu programa, chama os filiados para reuniões, 
onde as questões são debatidas democraticamente. 
Os partidos que mais discutem, internamente, são 
os de esquerda: o PSB, o PT. Por quê? Porque es
tamos engajados num profundo processo de discus
são. De lato, entre nós existe a democracia: a maio
ria decide e quando isso acontece a minoria tem que 
acatar. As decisões, porém, são tomadas de manei
ra democrática e participativa 

Muitas vezes já assistimos a isto acontecer. 
Eu, que fui Presidente do meu partido por dez anos, 
digo que quero algo para o meu Estado e, de repen
te, a base do partido toma uma decisão completa
mente diferente da minha. 

Observem o caso do PT. Esse Partido queria 
que o PT do Rio de Janeiro apoiasse o Sr. Miro Tei
xeira em qualquer circunstância, mas a base· do PT 
decidiu lançar um candidato próprio. É dessa manei
ra que queremos partido: com demócracia ·interna e 
cada filiado tendo o direito de definir, de participar, 
de interferir no processo político. 

Agradeço os apartes dos eminentes colegas e, 
passarei· a ler, rapidamente, três parágrafos, que di
zem o seguinte: 

• Art.17 ·················--···---·----·-
§ 12 É assegurada aos partidos políti-

cos autonomia para definir sua estrutura in
terna, organização e funcionamento, deven
do seus estaMos estabelecerem normas de 
disciplina partidária. 

§ 52 Perderá o mandato aquele que, 
por atitude ou pelo voto, se opuser às diretri
zes legitimamente estabelecidas pelos órgã
os de direção partidária ou deixar o partido 
sob cuja legenda foi eleito, salvo se para 
participar, como fundador, da constituição 
de novo partido. 

§ 6" A perda do mandato, nos casos 
previstos no parágrafo anterior, será decre
tada pela Justiça Eleitoral, mediante repre
sentação do partido, assegurado o direito de 
ampla defesa. • 

Espero que a proposta seja discutida e aprova
da no Senado, no Congresso Nacional, e que, com 

isso, possamos contribuir para o aprendizado político 
da população brasileira Essa é a única forma de atin
girmos a justiça e a igualdade social em nosso Pafs. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy)- Tem 
a palavra, para uma comunicação, o Sr. Senador 
Pedro Simon. V. Ex" dispõe de cinco minutos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, tenho muito apreço e amizade pelo Sr. Minis
tro Ciro Gomes. S. Ex• foi um grande Ministro da Fa
zenda no Governo Itamar Franco. Assumiu o cargo 
num momento muito difícil, quando um lato profun
damente lamentável atingia o então Ministro da Fa
zenda. Foi uma decisão corajosa a do Presidente 
Itamar Franco. Não era o Sr. Ciro Gomes o hol1)em 
preferido do candidato do Governo. Fernando Henri
que Cardoso preferia o atual Ministro da Fazenda, 
que estava diretamente ligado a ele, pois era Presi
dente do Banco Central. 

Itamar Franco houve por bem escolher o Sr. 
Ciro Gomes, por quem tenho amizade. Acompanhei 
seu trabalho como Ministro e após essa nobre mis
são. O mesmo ocorre atualmente, quando observo 
seu esforço em implantar suas idéias em vários de
bates, inclusive, muitas vezes divergindo do seu 
Partido e do seu Presidente da República em teses 
importantes e sérias. Porém, neste momento, sou 
obrigado a vir a esta tribuna falar sobre uma matéria, 
publicada no jornal Tribuna do Ceará, deste dia 24 
de julho de 1996, onde esse meu amigo faz uma 
grave acusação ao ex e futuro Prefeito Juraci Maga
lhães, pessoa pelo qual tenho a maior estima. 

Em primeiro lugar, lamento que a vida nos tra
ga essas situações, porquanto vejamos: quem era 
Juraci Magalhães? Este fora Vice-Prelefto de Ciro 
Gomes que, por sua vez, precisou sair para ser Go
vernador do Ceará. Dessa forma, a necessidade de 
ceder o seu lugar ao seu substituto imediato naquela 
cidade de Fortaleza que os aponta como grandes 
administradores nesse período. 

Ainda hoje está o novo prefeito de Fortaleza a 
ser apontado, por todas as pesquisas, como o mais 
cotado dentre todas as prefeituras das capitais brasi
leiras. 

Diz o querido amigo Ciro Gomes que Juraci Ma
galhães estaria influenciando o PMDB nesta Casa 
para que não fosse votada uma emenda à Constitui
ção que permite aos afins serem candidatos. 

Por ser mais velho - não sei se o Ciro Gomes 
já andava de calças curtas-, participei de um céle-
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bre debate quando deputado estadual. O Dr. Leonel 
Brizola, cunhado do Presidente da República, João 
Goulart, queria ser candidato à presidência da Repú
blica e lançava o célebre slogan: •cunhado não é 
parente". Já naquela época, eu defendia a tese de 
que cunhado é parente. A Constituição brasileira 
está correta ao estabelecer a inelegibilidade de ir
mão; cunhado, filha ou nora de um presidente da 
República, de um governador ou coisa que o valha; 
esses não podem ser candidatos. 

Esse é um assunto que defendo e não é de 
hoje. É uma tese- posso até estar errado- que ve
nho há mutto tempo defendendo e defendo agora. A 
Bancada do PMDB decidiu manter essa tese aqui no 
Senado. No entanto, no PMDB há quem discorde de 
mim, quem entende que esse assunto deve ser dis
cutido. Sou contrário a isso; cunhado é parente e 
não se deve mexer na Constituição. 

Há no PMDB quem acredtte que isso deve ser 
discutido. Pode até ser, só que não às vésperas de 
uma eleição, depois de as convenções já haverem 
sido realizadas, a dois meses da eleição. Seria e é 
um casuísmo que não ficaria bem. 

O prezado Ciro Gomes está equivocado quan
do diz que nós, do PMDB, atendendo a um pedido 
do ex-prefeito Juraci, estaríamos fazendo com que 
essa emenda não fosse votada. Não recebemos -
nem eu e ao que eu saiba ninguém do PMDB- ne
nhum tipo de telefonema Eu não sabia e nem sei se 
o Juraci tem ou não algum interesse nessa matéria. 
O que sei é que o Presidente do antigo PDS, o Se
nador ESPeridião Amin, que apresentou essa maté
ria, diz que a emenda é dele, mas faz questão de di
zer que a apresentou como Presidente de Partido, 
atendendo a uma solicttação, mas que ele não está 
entrando no conteúdo, porque esse é da livre cons
ciência de cada um. 

O outro ponto, Sr. Presidente: o meu amigo 
Ciro Gomes haverá de concordar que ele foi um 
bom prefeito, mas que o Juraci também foi. Quem 
está lá hoje foi um grande Prefetto. 

Foi com orgulho que vi, num congresso, na 
Turquia, em Istambul, quando se debateu o·proble
ma da cidade no mundo inteiro, o grande projeto. R
camos felizes em Porto Alegre porque o projeto de 
orçamento participativo da cidade ficou entre os cem 
melhores, no quadragésimo terceiro lugar. Também 
ficamos muito felizes quando o projeto de Fortaleza 
foi o único brasileiro aprovado entre os dez que re
ceberam menção, com prêmio entregue pela Primei
ra dama, Dona Ruth Cardoso. Entre os dez melho
res projetes do mundo inteiro estava um projeto da 

Prefeitura de Fortaleza em acordo com o convênio 
internacional, com uma entidade não-governamental 
na França 

Sr, Presidente, conheço Juraci Magalhães, 
acredito que é um homem de bem, simples, brinca
lhão, alegre, extrovertido, mas o tenho como um ho
mem sério, e é o que todos de Fortaleza e do Ceará 
me dizem. Sei que também Ciro Gomes é um ho
mem de bem. Penso que divergir é normal, ainda 
mais que começaram juntos. Têm posições dfferen
tes, o que também é normal. Mas volto a repetir que 
tenho respeito pelo Ciro Gomes, pois ele poderia es
tar tranqüilamente batendo palmas a tudo o que está 
acontecendo. Mas tem coragem' de divergir, de de
bater, de protestar. Tenho respeito também por Jura
ci. Não é à toa que ele está com mais de 60% nas 
pesquisas; não é à toa que, quando deixou a Prefei
tura, o seu índice de popularidade era alto e também 
não é à toa que ele indicou o seu Secretário da Fa
zenda, que, mesmo sem nunca ter feito política, foi 
eleito e, durante os quatro anos, juntamente com 
Jarbas Vasconcelos, foi considerado o Prefeito de 
Capital de maior credibi6dade nacional. Não é à toa 
que agora o Juraci está voltando com todo o prestígio. 
Há que se reSP9tiar. Na politica, podemos divergir. 

Rco magoado porque os dois são meus gran
des amigos. Tenho reSPeito, carinho e amizade pelo 
Ciro Gomes. Não me importa a inimizade emre ele e 
o Sr. Juraci. Não participo disso, porque minha opi
nião sobre Ciro Gomes é respeitável, e a reciproca é 
verdadeira. Tenho também o maior respetto pelo Ju
raci. Penso que é um grande Prefeito, um homem de 
bem e que tem o que me parece fundamental. 

Não sei se V. Ex", Sr. Presidente, concorda co
migo, mas, segundo aquela célebre frase de Lincoln, 
pode-se enganar alguns durante todo tempo ou to
dos durante algum tempo, mas não se engana todos 
durante todo o tempo. O Sr. Juraci foi prefetto. Assu
miu com um índice de popularidade atto. Indicou o 
seu Secretário, que ganhou estrondosamente, corr 
índice de popularidade também alto. Agora, ele volta 
com o índice de popularidade aito. Será que o povc 
de Fortaleza é incompetente, não tem visão, não en· 
xerga? Então, não há como desrespeitar. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Sup~cy) - Se 
nador Pedro Simon, o tempo de V. Ex' já está esgo
tado. 

O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, encer · 
ro meu pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao Senador Romero Jucá, como uc 
der do PFL, até o término desta sessão. 
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O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Como Uder. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, pedi a palavra como Uder do PFL para registrar 
C?m satisfação a atuação do Governo Federal e espe
Cificamente o resgate de um compromisso do Presi
dente da República com a região Norte do Pafs, com
promisso este gerado na sua campanha para presi
dente, que é exatamente o asfaltamento da BR-174, 
que ~ga Manaus a Boa Vista, cruzando todo o Estado 
de Roraima e indo até a fronteira com a Venezuela 

Durante a campanha, o Presidente Fernando 
Henrique· Cardoso comprometeu-se nesse sentido 
com a Bancada Federal e com os partidos políticos 
que o apoiavam, especialmente com o PSDB e o 
PFL; tivemos do Presidente da República, em uma 
audiência pessoal, o compromisso de que ensejaria 
essa ação com prioridades: que alocaria recursos 
para que efe~vamente o sonho de pavimentar a BR-
17 4 fosse transformado em realidade. 

Venho à tnbuna no dia de hoje mowado pelo 
programa Palavra do Presidente, realizado ontem, no 
dia 23 de julho, que Sua Excelência dedicou a este 
tema, que é exatamente a pavimentação da BR-17 4 e 
das BRs 317 e 425, enfim, das saídas que o Governo 
Federal vê para a região Norte de nosso Brasil. 

Gostaria de registrar, Sr. Presidente com satis
fação, que o Governo Federal já alocou r~cursos, no 
ano passado, para a obra. E, este ano, conseguimos 
colocar na Comissão de Orçamento mais R$12 mi
lhões para a pavimentação também dessa estrada 
importantíssima. E que o Governo Federal, com o 
e~orço pessoal do Presidente da República, do Mi
mstro Pedro Malan e do Embaixador Luiz Felipe 
Lampreia, conseguiu fechar financiamento com a 
CAF - Corporação Andina de Fomento - para finan
ciar o restante dos recursos que faltam para o irwes
timento, em tomo de US$150 milhões. 

Gostaria de citar aqui uma parte do texto do 
pronunciamento de ontem do Presidente: 

"Em pouco tempo, o preço do transpor
te da produção agrícola na Região Norte do 
País vai cair pela metade. E o Brasil vai ficar 
mais próximo da Bolívia, do Peru e da Vene
zuela. Isto vai acontecer porque o meu go
verno está cumprindo uma promessa de 
campanha: a construção de rodovias e a in
tegração dos sistemas de transporte .. .' 

• ... Para corrigir isso, nós estamos con
cluindo a BR-174, que liga Manaus a Boa 
Vista .• .' 

• ... 0 investimento é de 150 milhões de 
reais ... " 

Os recursos, junto com a parceria da CAF ~se-
rão financiados para que se conclua a obra. • ' 

E registro, Sr. Presidente, que, nos próximos 
dois anos, estaremos com a obra concluída. Quero 
ressaltar a importãncia desse investimento e quero 
reforçar, como disse, o esforço pessoal do Presiden
te da República, o esforço do PSDB e do PFL. 

Gostaria de solicitar que, junto com minhas pa
lavras, fizesse parte de meu pronunciamento a de
gravação do programa "Palavra do Presidente", pro
grama exclusivo para o rádio, gerado no dia 23 de 
julho, que coloca, com o posicionamento do Senhor 
Presidente da República, toda a prioridade que o 
Governo Federal está dando para asfaltar essa es
trada e para cumprir, como disse, um compromisso 
de campanha que, ao ser realizado, irá mudar para 
muito melhor a vida dos brasileiros que estão na 
Amazônia" Ocidental. Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

PALAVRA DO PRESIDENTE- PROGRAMA DO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA EXCLUSIVO PARA O RÁDIO 

Em pouco tempo, o preço do transporte da produção agrf
cola na região Norte do País. vai cair pela metade. E o Brasil vai 
ficar mais próximo da Bolívia. do Peru e da Venezuela. Isto vai 
acontecer porque o meu governo esta cumprindo wna promessa 
de campanha: a construção de rodovias e a integração dos siste
mas de transporte ou seja, a ligação estradas, ferrovias, hidrovias. 

Hoje, grande parte da produção de Manaus é transportada 
por avião, o que joga os preços lá para dma. · 

Para corrigir isso, nos estamos oonctuindo a BR-174, que 
liga Manaus a Boa Vista. Em Roraima, e Boa Vista à Venezuela. 

O investimento é de 15d milhÕes de reais e essa é mais 
uma parceria do governo federal com dois govemos esiaduais. o 
do Amazonas e o de Roraima E mais ainda. é também uma par
certa intemadonal. E que esse projeto da BR-174 esta sendo fi
n~ciado pela _Corporação Andina de Fomento, a CAF. É a pri
meira vez que ISSO aoontece. 

A CAF é uma instituição formada por cinco pafses andinos 
e mais três que são da região: México, Trln!dad e Tobago e Brasil. 
E eu lutava para que o nosso país fizesse parte dela desde que 
era ministro da Fazenda. 

E por que essa obra é importante? Porqu9 ela -vai aumen
tar o nosso comércio com a Venezuela, um pais que produz muito 
petróleo e que poderá comprar mais produtos brasileiros, inclusi
ve os que são feitos na Zona FranC<t de Manaus. 

Além disso, a BR-174 vai ser a nossa porta -de acesso ao 
Caribe. 

Por falar em porta de acesso, também estamos pavimen
tando as BR-317 e 425, para completar a ligação da região Ama
zõnica com outros dois vizinhos, o Peru e a Bolívia. Com isso, 
provamos nosso interesse da integração com esses países e abri
mos um caminho que, no futuro, pode nos levar até o Oceano Pa
cifico. 

Agora_ o que vai mesmo impulsionar o desenvolvimento da 
região Norte é a integração dos iransportes que, em breve, deixa
rá d.e ser simples projeto. 
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Na hidrovia do Madeira, que liga Porto Velho, em Rondô
'.Ta. ao porto de ltacoatiara no Amazonas, já estão sendo feitas 
obras de dragagem, balizamento e sinalização. Quando essa hi-
drovla estiver pronta, o preço do llansporte da produção de grãos 
da região de Rondônia a do norte do Mato Grosso para o merca
do internacional vai cair pela metade. E vai acontecer a mesma 
coisa com a produção agrícola do norte de Goiás, de Tocantins e 
do sul do Pará quando outra hidrovia estiver operando: a Tocan
tins/Araguaia.. Numa primeira fase, ela vai chegar até a ferrovia de 
carajás. através de uma pequena rodovia. em seguida ao porto 
de Itaquf, em São Luís e, por fim, ao porto de Barcarena, no Pará. 

Isso tudo. mais o que o governo vem fazendo no setor de 
energia, vai gerar muito desenvoMmento em toda a região Norte. 
No finàJ de junho passado, o ministro de Minas e Energia Raimun~ 
do Brito, participou do lançamento dos editais de licitação :Jara a 
construção da chamada "Tramo Oeste do Tu cu rui•. Essa obra vai 
levar energia elétrlca até cidades importantes do Pará como Alta
mira, llaituba e Santarém. Hoje, elas são abastecidas por usinas 
tennoeléctricas a óleo diesel. A previsão é concluir Tramo Oeste 
de Tucurui até o final de 98 e beneficiar 600 mil pessoas. 

Outro projeto Importante para a região Norte é o de explo
ração do gás naturaJ de Urucum, que vai resolver o problema de 
energia da Amaiônla. 
. . · Bem, acho que deu para você ter uma Idéia do que nos eg.. 

tamos fazendo pela região Norte. Estamos construindo a infra-es-
butura. De um lado, paVimentando as rodovias e preparando a li
gação com as hldrovfas. E, de outro, ampliando a rede de ener
gia 

COm transporte e energia, o Norte vai desenvolver-se mais 
rápido e abrir as portas para a integração com pafses que não 
são parte do Mercosul. 

O SR. PRESIDENTE (ES(uardo Suplicy) - Con
cedo a palavra ao Senador Mauro Miranda até as 
18h30min. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, o povo goiano renova hoje o seu 
encontro anual entre o passado, o presente e o futu
ro. O dia 24 de julho é uma das datas mais caras 
para o calendário cívico do nosso Estado, quando o 
Governador e todos os serviços públicos do Estado 
se transferem para a antiga Capital, a histórica e 
nostálgica Vila Boa, hoje Cidade de Goiás, ou Goiás 
Velho, como preferem chamá-la carinhosamente os 
goianos de todas as gerações. É um dia de festa e 
de reencontro no ambiente rico de tradições e de fa
tos históricos cantados e consagrados em verso e 
prosa por Cora Coralina, doceira e poeta, uma das 
maiores expressões de saudade na cultura do Cen
tro-Oeste. 

Em dia de festa não poderiam faltar as inaugu
rações. E a agenda preparada pelo Governador Ma
guüo Vilela e o prefeito Abner de Castro Curado não 
poderia ser mais expressiva para o significado da 
ocasião. Serão inauguradas a Faculdade Cora Cora
lina e diversas obras de infra-estrutura pública no 
município, na presença do Ministro da Justiça, Nel
son Jobim, representante do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso, que tem vínculos ancestrais com 
a cidade. 

A cidade de Goiás foi o grande palco de luta 
nos primeiros movimentos pela redenção económi
ca do Estado. Foi lá que nasceu o maior vulto polí
tico de nossa História, o inesquecível Pedro Ludo
vico. Escolhido interventor no começo dos anos 
30, ele fez de Goiás Velho o teatro de operações 
que mudou a fisionomia económica e política do 
Estado, fazendo impor sua liderança inquestioná
vel para buscar e obter o apoio federal na execu
ção de suas grandes obras. A maior delas foi a 
fundação de Goiânia, inaugurada em 5 de julho de 
1942. Mas foi ainda em Goiás ,Velho que ele rece
beu Getúlio Vargas, em agosto de 1940, e fez um 
discurso histórico em defesa do desenvolvimento 
do Centro-Oeste. 

Costuma-se dizer em Goiás que a História do 
Estado respira através do casario colonial e dos 
calçamentos irregulares da Vila Boa. Isso não é 
apenas uma imagem de retórica regionalista. É lá 
que estão de fato as raízes da cultura e da história 
de Goiás, com as terras e as pedrarias revolvidas 
pelos velhos garimpos e pela passagem dos ban
deirantes. 

A velha casa 5 do histórico Largo do Rosário 
ainda guarda as lembranças da primeira Imprensa 
Oficial do Estado. Ao lado da ponte sobre o Rio Ver
melho fica a casa de Cora Coralina, como testemu
nho vivo de muitas décadas das saudosas tertúlias 
intelectuais e das serestas. Ainda é nesse ambiente 
bucólico que as pessoas enchem as calçadas nos fi
nais de tarde, para as conversas sem começo nem 
fim que não existem na urbe modema. 

A data de hoje é uma homenagem dos goianos 
ao seu passado. Um passado que está resguardado 
pelo jeüo de ser da velha Vila Boa e pela arquüetura 
colonial que é mantida como patrimônio histórico. 

A transferência simbólica da capital para a anti
ga sede do Governo do Estado foi introduzida no ca
lendário cívico de Goiás pelo então Governador 
Mauro Borges, filho de Pedro Ludovico, em 1961. 
Coube ao Governador !ris Rezende, em 1983, mu
dar de outubro para julho a data das comemorações, 
para coincidir com o aniversário de fundação da ci
dade. O Senado Federal, que também já abrigou 
Pedro Ludovico e Mauro Borges, pai e filho, como 
nomes dos mais ilustres da história desta Casa polí
tica, não poderia deixar de consignar em seus Anais 
a homenagem que procuro traduzir com as minhas 
palavras a nossa querida Vila Boa, Goiás. 

É o meu depoimento, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
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Durante o discurso do Sr. Mauro Mi
randa, o Sr. Eduardo Suplicy, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidéncia, 
que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Conce
do a palavra ao Senador Eduardo Suplicy por cinco 
minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronun
. cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Ministro da 
Fazenda, ·Pedro Malan, destacou ontem, por ocasião 
do seminálio sobre o Sistema Financeiro Nacional e 
Internacional do Banco Central, a importância da le
gislação que regulamentará o art. 192. 

Entre outros aspectos, S. Ex" ressaltou a im
portãncia de se definir claramente os objetivos do 
Banco Central, sobretudo o de se preservar o poder 
aquisitivo da moeda nacional. 

Esse é o tema da subcomissão que analisa a 
lei complementar; subcomissão essa que faz parte 
da Comissão de Assuntos Económicos, hoje presidi
da pelo Senador Vilson Kleinübing e que tem como 
relator o Senador José Fogaça. 

O Senador José Fogaça fez importante propos
ta, consolidando diversas sugestões, levando em 
conta aquilo que está sendo apreS"entado também 
na Câmara dos Deputados. Sugeliu a todos nós, 
membros daquela subcomissão, que fizéssemos su
gestões. 

Encaminhei hoje ao Presidente Vilson Kleinü
bing, ao Senador José Fogaça e aos demais Sena
dores sugestões para o projeto de lei que dispõe so
bre o Sistema Financeiro Nacional. 

Quero destacar algumas das sugestões: pli
meiro, que, exatamente no ponto referido pelo Minis
tro Pedro Malan, haja, no arl. 52 , uma nova redação 
para o caput: "O BC tem por objetivos plincipais ga
rantir a estabilidade do poder de compra da moeda 
nacional, medido por índices gerais de preços do
mésticos, e contlibuir para o crescimento económi
co, a geração de empregos e uma distribuição eqüi
tativa da renda, cabendo-lhe, . ." (o restante do texto 
continua como está.) 

E também no inciso I do art. s•, a redação se
lia: "ajustar o volume de meios de pagamento e de 
crédito às necessidades de preservação da estabili
dade monetália com crescimento da economia, do 
emprego e eqüidade na distlibuição da renda." 

Sr. Presidente, não parece adequado enunciar 
a estabilidade monetária como único objetivo plinci
pal do Banco Central, tendo em vista os impactos da 
política monetária, sobretudo no curto prazo, sobre o 

nível de atividade, de emprego e a distlibuição da 
renda. Além disso, a expressão "fortalecimento da 
moeda nacional" parece impróplia, posto que signifi
ca, a ligor, valolização cambial ou deflação (queda 
no nível geral de preços). 

O Estatuto do Federal Reserve dos Estados 
Unidos, por exemplo, estabelece três objetivos: a es
tabilidade da moeda, a maximização do nível de em
prego e taxas de juros de longo prazo moderadas . 
Em pronunciamento recente sobre a estratégia da 
política monetália dos EUA, o vice-presidente do 
Fed, Alan Blinder, explicou essa diversidade de ob
jetivos, que podem ser contraditólios em determina
das ocasiões, da seguinte forma: 

Nós no Fed · riontrolamos um instru
mento que influencia o emprego no curto 
prazo; os americanos se preocupam profun
damente com a questão do emprego; logo, é 
apropliado que o Congresso ordene ao Fed 
que preste atenção ao emprego também. Há 
quem queira que nós nos dediquemos intei
ramente a um único objetivo - o combate à 
inflação - e esqueçamos totalmente o em
prego. 

Receio que aqui no Brasil esteja havendo um 
pouco esta negligência para com o emprego. Conti
nua o vice-presidente: 

Para que se faça isso, a lei teri~ que ser muda-
da. 

Ora, o que eu gostaria era que a lei brasileira 
dissesse com clareza que o Banco Central tem que 
ter preocupação com a estabilidade de preços, sim, 
mas também com o emprego e com a eqüidade na 
distlibuição da renda. 

A questão do emprego no Brasil tem se toma
do mais premente. Ainda ontem, a Fundação SEA
DE e o DIEESE revelaram que, na grande São Pau
lo, o desemprego atingiu taxa recorde de 16,2% da 
população economicamente ativa. Isso reforça a ne
cessidade de incluir de forma explícita essa preocu
pação da reforma do se. Quanto à questão da distli
buição da .renda, a sua relevância para o Brasil é 
muito grande, pois os dois úHimos Relatólios do 
Banco Mundial Sobre o Desenvolvimento do Mundo 
destacaram o Brasil na liderança da desigualdade, 
da concentração da renda. 

A política monetália pelos seus efettos sobre 
os mercados financeiros, ·a. taxa de inflação e o mer
cado de trabalho afeta inevitavelmente a distribuição 
de renda Por exemplo, a adoção de uma política de 
juros aHos por parte do BC beneficia os setores da 
sociedade portadores de títulos que rendem juros, 
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ao mesmo tempo em que atinge as pequenas em
presas e leva trabalhadores a perderem o emprego. 
Cabe, assim, incluir expressamente a determinação 
de que o BC leve em conta a questão da distnbuição 
de renda. 

Sr. Presidente, eu gostaria de registrar o res
tante das sugestões na íntegra, ressaltando uma su
gestão"adicional à referente ao art. 10, em que deve 
ser incluído um parágrafo único: 

É garantida aos membros da Comis
são de Assuntos Económicos do Senado 
Federal a disponibilização de todas as infor
mações e programas utilizados nos siste
mas corporativos dos computadores do Ban· 
co Central, bem como seu uso e acesso por 
todas as formas e meios disponíveis. 

Não compreendo, Sr. Presidente, por que o 
Banco Central, o Sisbacen interrompeu o acesso às 
informações ali contidas. Qualquer técnico do Banco 
Central pode ter acesso a essas informações, que 
Senadores hoje estão sendo impedidos de acessar. 

'· , CompromisSo já havia sido firmado entre o 
Banco Central, o Sisbacen, o Proda8en e a Presi
dência do Senado Federal, mas, por alguma razão, 
nãoioi levado a efeito. Solicito..à Presidência que ve
rifique, junto ao Presidente do Banco Central, Gusta
vo Loyola, o motivo. 

Gostar:ia que isso ficasse definido ·em lei. Os 
Senadores devem ter acesso pleno e completo a in
formações. Na era da informática, não precisaría
mos estar requerendo informações, mês a mês, para 
saber como andam as Reservas, a evolução do Ba
lanço de Pagamentos, o Serviço da Dívida. Temos 
de saber isso de forma direta, rápida, para cumprir
mos a nossa atribuição de fiscalizar os atos do Exe
cutivo, conforme determina a Constituição. 

Peço sejam transcritas, na íntegra, estas su
gestões encaminhadas à Subcomissão que analisa 
o referido projeto. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPUCY EM S "'U PRo
NUNCIAMENTO: 

SUGESTÕES PARA O PROJETO OE LEI 
COMPLEMENTAR 00 SENADOR JOSÉ FOGAÇA 

QUE DISPÕE SOBRE O 
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

Prezados Srs. Senador Wilson Klenublng, Senador José 
Fogaça e demais Senadores membros do grupo de trabalho in-
cumbido de elaborar projeto de lei complementar sobre o sistema 
financeiro nacional. 

seguem algumas observações e emendas, de caráter pre
liminar, sobre o projeto de regulamentação do artigo 192 da Cons-

tituição. Tratei apenas da parte referente à reforma do Banco 
Central e às suas relações com o resto da eoonomia. 

Como se sabe, a reforma do sistema financeiro é um as-
sunto de grande complexidade e amplitude, portanto creio ser 
mais prudente que não se apresse a discussão sobre o assunto 
agora em julho. A apresentação destas sugestões preliminares é 
apenas uma contribuição inicial para um exame cuidados e com
pleto do tema. 

Nesta primeira etapa, um aspecto importante é reforçar os 
mecanismos que impedem ou dificultam a captura do BC por inte-. 
resses de bancos públicos e privados, introduzindo na refonna do 
sistema financeiro, como preocupação prioritária, a quebra da re-. 
lação simblótica existente entre o se e o sistema bancário. 

1) No artigo ~· sugiro nova redação para o caput 
·o BC tem por objetiYos principais garantir a es-

tabilidade do poder de comprá da moeda nacional, me
dido por fndices gerais de preços domésticos. e contri
buir para o crescimento econõmico, a geração de em
pregos e lllla distribuição eqUitativa da renda, caben
do-lhe_ • (o_ resto do texto continua como está). 

2) No !nciso I do art 5 a redação seria: 

•ajustar o volume de meios de pagamento e de 
crédito às necessidades de preservação da estabifldade 
monetária com crescimento da economia, do emprego 
e equidade na dlsbi~uição da renda;• 

Justificativa para as sugestões 1 e 2: 

Não parece adeqUado enunciar a estabilidade monetária 
como único objetivo principal do BC, tendo em vista os impactos 
da polftica monetária, sobretudo no curto prazo, sobre o nível de 
atividade, de emprego e a dlstrfbufção da renda. Além disso, a ex
pressão '"fortalecimento da moeda nacional parece imprópria, 
posto que significa, a rigor, valorização cambial ou deflação (que
da do nível geral de preços). 

O estatuto do Federal Reserve dos EUA, por exemplo, es
tabelece três objetivos: estabilidade monetária, a maximização do 
nfvel de emprego e taxas de juro de longo prazo moderadas. Em 
pronunciamento recente sobre a estratégia da política monetária 
dos EUA, o vfce--presidente elo Fed. Atan Blindar, explicou essa di
versidade de objetivOs. que podem ser contraditórios em determi
nadas ocasiões, da seguinte forma: •Nós no Fed controlamos um 
instrumento que infiuencia o emprego no curto prazo; os america
nos se preocupam profundamente com a questão do emprego; 
logo é apropriado que o Congresso ordene ao Fed que preste 
atenção ao emprego também. Há quem queira que nós dedique
mos inteiramente a um único objetivo- o combate à lnflaçãJc- e 
esqueçamos totalmente o emprego. Para que se faça isso, a lei 
teria que ser mudada: 

No Brasil, assim como em outros países, a questão do em~ 
prego tem se tomado mais premente, o que reforça a necessida~ 
da de incluir de forma explfc:ita essa preocupação na reforma do 
BC. Quanto à questão da distribuição da renda, a sua relevância 
no caso do Brasal é muito grande; os dois últimos Relatórios do 
Banco Mundial sobre o DesenvoMmento do Mundo colocam o 
Brasil com o maior indica de concentração da renda dentre todos 
os países para os quais há dados disponíveis. 

A política monetária peJos seus efeitos sobre os mercados 
financeiros, a taxa de inflação e o mercado de trabalho afeta ine
vitavelmente a distribuição da renda. Por exemplo, a adoçáo de 
uma politica de juros altos por parte do BC beneficia os setores 
da sociedade portadores de tftulos que rendem juros, ao mesmo 
tempo em que atinge as pequenas empresas e leva à perda do 
emprego de trabalhadores. cabe, assim, induír expressamente a 
detenninação de que o BC leve a questão da distribuição de ren~ 
da. 
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3) Ainda no arL 5, acrescentar o inciso IX: 
•ser o depositário das r8smvas lntemacionais do País. • 

Justificação 
Essa função de <leposilário da Jiqüidez Internacional do go

verno está intrinsecamente Dgada à de execução da polffica cam
bial (mencionada no incfso ll dessa mesmo artigo 5). 

4} No arL 6, inciso XIV de ser acrescentada a passagem: 

• ••• execução da política cambial, no contexto das 
direbizes e do regime cambial estabelecido pelo gover
no.• 

Justificação: 
A responsabilidade pelo dia-a.<Jia da politica cambial cabe 

ao se. as decisões estratégicas sobre a natureza do regime cam
bial dentro do qual se executa a política de cambio devem ser to
madas pelo Governo. Por exemplo, a decisão de estabelecer tnn 
regime de câmbio fixo com conversibirldade. dadas as suas reper
cussões poUlfcas e lntemadonais. não poderia ser tomada inde-
pendentemente peJo BC. O mesmo sa pode dizer das decísóes 
como estabelecer, revogar ou alterar bandas cambiais. deixar o 
cambio autuar, participar de intervenções coordenadas nos mar
cados lntemacionals da câmbio com os se de outros par ses etc. 

Decisões fundamentais nessa área são sempre do campo 
de responsabilidade do Govemo central. É o que ocorre da uma 
fonna geral, mesmo naqueles países que contam com se bastan
te Independentes do Executivo. Na Alemanha, por exemplo, os 
termos em que ocorreu a mificação monetária com a Alemanha 
Oriental foram estabeladdos pelo Governo Federal contra a opi-
nião do Bundesbank. Mesmo a execução da polftica cambial teria 
que ser coordenada com o ExecutiVo, corno ocorra nos EUA, por 
exemplo, onda o FED compartilha com o Tesouro a responsabifi
dade pela definição do valor do dólar em tem:aos de outras moe
das. 

5) No art. s•, o inciso XVII estabele<:e como privativa do BC 
uma competência que pode ser compartilhada com outros bancos 
federais e o próprio Tesouro. 

SUgestão: transferir esta inciso para o art P, renumeran
do-o como inciso Xll, sem entretanto alterar sua redação. 

Justificação 
Em determinadas c:iraJnsta:ndas pode ser interessante que 

as operações de natureza compensatória, para financiamento de 
déficils globais de balanço de pagamentos. sejam realizadas pelo 
Banco do Brasil ou pelo próprio Govemo. 

6) No art. &1, no Inciso XVIII suprimir a expressão •por pra
zo detenninado•. 

Justificação 
Nem sempre será conveniente que a centralização de 

câmbio seja decretada por prazo detenninado. Em 1987, por 
exemplo, dado o estágio em que se encontravam as negociações 
com os credores internacionais, o Governo julgou conveniente 
centralizar as operações cambiais por prazo indeterminado. 

7) Continuando no art. 6!i, no inciso XIX, deve ser suprimi
da a expressão •mediante autorização do Senado Federal• e 
substitufda por •com a obrigação de prestação de contas semes
tral ao Senado Federal•. 

Justificação 

O BC precisa de ftexibiUdade e confidencialidade na admi
nistração diária das reservas intemadonais; não seria factivel 
submeter todas as operações no mercado financeiro internacio
nal, de aplicação do caixa em diferentes ativos financeiros e por 
diferentes prazos, à aprovação do Senado. O que é factível e de
sejável é que exista uma prestação de contas a posteriori sobre 
os resultados obtidos pelo BC. 

8) Ainda no art. G!i, indso "XXY, § 3!i. deve~se coniglr e 
acrescentar referência à c:am013, proponho o seja acrescen1ada 
a seguinte expressão: • ••• perante a comissão de Assuntos Eco
nOmicos do Senado e a Comissão de Fmanças e Tribulação da 
Câmara. •• ·.- ' 

9) Para finalizar as mudanças no art. &t, Inciso 'XXN, deve 
ser suprimido o§ 5" 

Justificação 

A experiência internacional tem demonstrado que o BC 
deve ter meios de atuar como emprestador de última instanda e 
como organizador de operações de reestrub.lração de instituições 
financeiras, de modo a impedir a eclosão de crises financeiras de 
proporções sistêmicas. O que se deve exigir, e isso não tem ocor
rido no caso do Proer. é que o Governo a o BC façam uma pres-
tação de contas. com transparência, sobre a aluação das autori
dades monetárias a da fiscalização bancária 

10) No art10 deve ser induído o seguinte parágrafo único: 
•é garantida aos membros da COmissão de Assuntos Eccr 

nomlcos do Senado Federal a disponibi6zação de todas as Infor
mações e programas utilizados nos sistemas corporativos dos 
computadores do Banco Centml, bem como seu uso e acesso-por 
todas as fonnas e meios disponíveis. • 

Justificação 
Às portas do século XXI, onde a globaliZação da economia 

exJga rapidez cada vez maior na tomada de declsões. não se jus-
tifica que o enorme investimento púb6co em sistemas informatiza
dos. tanto no Banco Central como no Poder Legislativo, não pos
sa ser utif!Zado pelos senhores Senadores para embasar suas 
anarases. É irradonal ainda tenhamos- de recorrer a requerimentos 
escritos para obter infonnações que banqueiros e téallcos de se
gundo e terceiro escalões têm acesso on line. 

11) No art. 12, § 1!i, creio que o mandato de Presidente do 
ec deve ser de quatro anos, fazendo as modificações correspon
dentes no mandato do Conselho Deliberativo e tomando os man
datos não-coincidentes com o do Presidente da Replíblica. 

Justificação 
Não parece conveniente que o mandato do presidenta e dos 

demais membros do Conselho Oeli>erativo 'tenha duração superior 
ao do mandato do Presidente da Repúblca. eleito pelo voto díreto. 
Pam limitar a influência do ExeartiVo sobre o se. basSaria tomar os 
mandatos do BC não coincidentes com os do Presidente. 

12) No art. 13, deve ser aaescentado o seguólte par.\gralo: 

•Dos membros do COnselho Deliberativo não 
mais do que seis poderão ter pertencido ao qu<Hiro de 
instib.Jição financeira. pública ou privada,. ou de institui
ção multilateral de financiamento nos dois anos anterio
res à sua nomeação.• 

13) Dar a seguinte redação ao art 16: 

•Nos 36 (trinta e seis) meses posteriores ao tér
mino do mandato, bem como no caso de exoneração 
ou -demissão. não poderão, o Presidenta do Banco 
Central do Brasil e os membros do Conselho Deliberati
vo. prestar serviços nas instituições do sistema financei-
ro definidas por esta lei complementar, salvo o próprio 
Banco central do Brasil, assegurada, nesse período, a 
percepção integral da remuneração a QUEl faziam jus. 
Em cira.mstàncias especiais, esse prazo poderá ser re
duzidO para 24 meses: 

Justfficação para as sugestões 12 e 13: 
Essas alterações têm o sentido de assegurar maior auto

nomia ao se em face dos interesses dos bancos e intermediários 
financeiros em geral. Esse objeúvo é partlculannente importante 
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no caso brasileiro, dado que a promiscuidade entre o BC e ban
cos alcança entre nós prOporções graves. OS episódios recentes. 
a par1Jculannente as Imensas fraudes praticadas durante tanto 
tampo no Banco Nacional, reforçam a necessidade de garantir 
que o se atue de acordo com o interesse público, com autonomia 
e comando sobre o resto do sistema flnanceiro. 

A regra de entJada da sugestão 12 é ftexfvel, pois pennita 
que o Conselho Deliberativo conta com participação significativa 
de profissionais oriundos clo';mercado financeiro. Mas inpeda que 
pessoas com esse perfil tenham maioria no Conselho. 

A regra de safda da sugestão 13 é a que se apfica no Bun-
desbank. · 

Senador Eduardo Matarazzo Supllcy 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - V. Ex" 
será atendido na forma regimental. 

Concedo a palavra ao Senador José Bonifácio, 
para uma comuniçação in<J?iável. 

· O SR. JOSE BONIFACIO (PPB-TO. Para uma 
comunicação inadiável.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, trago ao conhecimento da Casa uma 
preocupação que reputo não só minha, mas também 
dos ilustres pares vindos de Estados longínquos. e 
pobres, como o meu Tocantins. 

Trata-se de notícia da extinção da Fundação 
Nacional de Saúde. Soube que, em seminários e en
contros realizados em diversos municípios do meu 
Estado, a possível extinção da FNS tem sido o cen
tro das discussões. A proposta, que tem como fun
damento a descentralização das gestões de saúde, 
é do Conselho Nacional de Seéretários Estaduais de 
Saúde e do Conselho Nacional de Secretários Muni
cipais de Saúde. Ocorre, no entanto, que nos semi
nários e encontros a que me referi, os Secretários 
Municipais de Saúde do Tocantins, têm se posicio
nado contrários à proposta. 

Ao contrário do que possa parecer à primeira 
vista, a Fundação Nacional de Saúde não é um ór
gão eminentemente de vigilância epidemiológica. 
Parte integrante da direção nacional do Sistema Úni
co de Saúde - SUS, a FNS participa da definição da 
Política Nacional de Saúde nas áreas de epidemiolo
gia e controle de agravos, laboratórios de saúde pú
b~ca. assistência à saúde do índio e polfticas de sa
neamento básico, pautando seu relacionamento com 
Estados e Municípios através de cooperação técnica 
e assistência financeira 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não tenho 
a menor dúvida de que o quadro sanitárto do País será 
profundamente agravado caso essa extinção se con
cretize. A ausência de repasse de tecnologia pela FNS 
aos Estados e Municípios e a falte de formação e aper
feiçoamento de recursos humanos, notadamente os 
chamados • Agentes Comunitártos de Saúde", serão os 
fatores preponderantes desse agravamento. 

A esse respeito é prudente salientar que, du
rante o ano de 1994, a Fundação Nacional de Saúde 

dispunha de uma força de trabalho da ordem de 54 
mil seiVidores, sendo 46 mil com atuação no campo 
nos mais variados recantos do Pafs. Esse contin
gente, entretanto, é insuficiente para atender às di
versas atribuições do órgão. A situação agravou-se 
ainda mais com as politicas de demissão e incenti
vos à aposentadoria. 

Não posso conceber, Sr. Presidente, St"s e Srs. 
Senadores, que a promoção da saúde pública seja inter
rompida ou cometida a outro órgão sem as caracteristi
cas da FNS. Sua origem remonta ao ano de 1904, no 
"Selviço de Profilaxia da Febre Amarela e a lnspetorta 
de Isolamento e Desinfecção", pijSS<IIldo por diversos 
institutos e serviços até chegar à Sucam e à Fundação 
SESP, tendo sido a ela legado o controle da febre ama
rela, a erradicação do Aedes aegypli no final da década 
de 70, a eliminação da malárta no litoral brasileiro, a. er"· 
radicação da varíola. entre outras tarefas. . 

Ao longo de quase um século, a experiência 
acumulada pela hoje Fundação Nacional de Saúde 
fez com que ela se tomasse o órgão de maior pene
tração rural do País. Não há um só canto do nosso 
vasto terrftório que não tenha sido visftado por seus 
agentes. As suas ações de saúde e saneamento 
têm especial relevo na minha região, com destaque 
para os serviços prestados ao vale do Amazonas, às 
rodovias Transarnazõnica; Cuiabá-Santarém, aos 
projetes Carajás e Jari e ao garimpo Serra Pelada. 

No meu Estado, em particular, a importância 
da FNS é inquestionáveL De 1991 a 1994, foi ela 
responsável pela saúde das populações indígenas, 
realizando destacado trabalho na região da Ilha do 
Bananal junto àquelas comunidades. 

Vale salientar que a Associação Tocantinense de 
Municípios, representando todos os Municípios de To
cantins, fez manffesto contra a extinção da Fundação 
Nacional de Saúde. Esse manifesto foi assinado pelo 
Dr. Evaldo Borges Rezende, Presidente da A TM - As
sociação T ocantinense dos Municípios. 

Vale lembrar, também, que partamentares da 
Região Amazõnica, além de ofício ao Senhor Presi
dente da República, também fizeram um manifesto 
com o apoio das Bancadas de Rondônia, Acre, 
Amazonas, T ocaritins, Maranhão, Amapá, Roraima 
e Pará, que mostraram preocupação com a extinção 
da Fundação Nacional de Saúde. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, abordei 
somente alguns aspectos no intuito de chamar a 
atenção para o que considero um grave erro de polí
tica pública de saúde: a extinção da FNS. O seu tra
balho, sobretudo nas regiões mais distantes, consis
te, em sua maioria, no único atendimento de saúde 
daquelas populações. Privá-los desse atendimento 
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será condená-los ao total isolamento e fomentar o 
ressurgimento das mais variadas epidemias. 

As Secretarias de Saúde, principalmente as do 
Sul e do Sudeste, desejam a extinção da Fundação 
Nacional de Saúde com o intuito de alocar para elas 
os recursos. destinados a esse órgão do Governo 
Federal, o que para o Norte e o Nordeste será um 
grave acontecimento que aumentará o sofrimento 
das populações mais carentes, que não têm condi
ções de sobrevivência sem a assistência do Gover
no Federal na área da saúde. 

Muito obrigado. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. · 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - V. Ex" 

tem a palavra. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-5P. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, embo
ra seja considerada uma atividade não oficial da ONU, 
conforme explicado nesse ofício, é importante que 
poSsa. o CongreSso Nacional acompanhar de perto os 
trabalhos dessa conferência internacional sobre o pro
blema da prostituição infantil. Trata-se apenas de um 
registro, Sr. Présidente, porque, obviamente, a Comis
são de Relações Exteriores vai examinar o assunto. 

Gostaria de solicitar à Mesa que providencias
se a transcrição deste quadro resumo que o Secre
tário da Receita Federal, Everardo Maciel, encami
nhou-me hoje, respondendo ao ofício em que solici
tei o estudo demonstrativo da perda de arrecadação 
que poderá ocorrer caso o Congresso Nacional 
aprove os Projetas de Lei n• 31 e 32, de 1996, de 
autoria do Presidente José Samey. A estimativa da 
Receita Federal, informação que não dispúnhamos 
no dia da votação, é de que poderá haver uma per
da de até R$3.999 milhões. O Presidente José Sar
ney hoje contestou essa estimativa. 

É muito importante que o Congresso Nacional 
tenha conhecimento dos dados e estude mais o as
sunto. Por isso requeiro a transcrição desse quadro, 
Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SENADOR EDUARDO SUPLICY EM 
SEU PRONUNCIAMENTO 

OF. N' 172/96 

llm.12 Sr. 
Dr. Everardo Maciel 
MO. Secretário da Receita Federal • 

Sr. Secretário, 

Brasma, 24 de julho de 1996 

Conforme entendimento mantido com V. S.• gostaria que 
me fosse remetida cópia do relatório onde. através da análise dos 

resultados do IPMF cobrado em 1993, a Secretaria da Receita 
Federal estimou que cerca de US$490 bilhões, aproximadamente 
34,3% do total dos US$1,68 trilhá o movimentado anualmente pelo 
sistema financeiro nacional. escapam da tributação. Tenho inte-
ressa 1ambém em obter o estudo demonstrativo da perda de arre
cadação que poderá ocorrer. caso o Congresso Nacional aprove 
os Projetas da Lei n11s 31 e 32 de 1996, da autoria do Senador 
José Samey, que dispõem sobre o regime tributário e juddico di
ferenciados para as mla'o e pequenas empresas. 

Certo de sua atenção. aproveito a oportunidade para reno
var-lhe meus protestos de estima e consideração. - Senador 
Eduardo Matarazzo Supllcy. 

QUADRO RESUMO 
Renúnçia do Projeto de Lei n~ 31/96 

--llrnllllleclllls~ Cri8ç6o do Regime 

R$mihões 

~ ~re::· ::...~"' T-........ 
!RPJ 4(fT 568 97S 
csu. 564 213 777 
COFINS 1.255 •73 1.728 
PIS 153 172 325 
JP1 .. .. 194 

Somo 2A75 1.524 ..... 
Obs.: A renúncia estimada nesta tabela não indui: 

a) as lsenções propostas no Projeto de Lei para o IOF, Im
posto de Importação do Taxas; 
b) depreciação acelerada para máquinas e eqUipamentos; 
c) redução das conlribuições prollidêndárias; 
d) a extensão para as EPP do tratamento favoreddo na tri
butação do excedente temporário de receitar; 
e) os efeitos lndiretos na tributação das pessoas físicas. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Nobre 
Senador Eduardo Suplicy, já esgotamos o tempo da 
sessão. Concordo com V. Ex" sobre o problema da 
.exploração sexual de menores. O Brasil deve acom
panhar de perto a evolução internacional no comba
te a esse terrível crime. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- A Presi
dência recebeu expediente do Ministro das Relações 
Exteriores, através do qual consulta o interesse do 
Senado em indicar dois observadores panamentares 
para integrarem a delegação brasileira destinada a 
participar do Congresso Mundial contra a Explora
ção Sexual Comercial de Crianças, que será realiza
do em Estocolmo, no período de 27 a 31 de agosto 
próximo. (Diversos n• 69, de 1996) 

O expediente vai à Comissão de Relações Ex
teriores e Defesa Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Os Srs. 
Senadores Gilberto Miranda, Esperidião Amin, Lúcio 
Alcântara, Jonas Pinheiro, Sebastião Rocha e Car
los Bezerra enviaram discursos à Mesa para serem 
publicados na forma do disposto no art. 203 do Regi
mento Interno. 

S. Ex"s selâo atendidos. 



Julho de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00253 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há poucas 
semanas, o Presidente da República decidiu tratar 
os conflitos de Terra, cada vez mais freqüentes: e 
violentos em diversos pontos do País, como assunto 
de Segurança Nacional. Essencialmente, foi essa a 
resolução tomada após longa reunião interministerial 
da Câmara Executiva de Defesa Nacional e Política 
Externa, à qual os meios de comunicação deram 
amplo e merecido destaque. 

lndubitavelmente, a escalada das invasões de 
fazendas, as reações dos donos de terras e as inter
venções tragicamente desastradas das forças de se
gurança pública, compõem um quadro explosivo que 
compromete a paz social, pressuposto basilar da go
vemabilidade democrática. 

Neste contexto, podemos nos congratular com 
o fato de que .o Congresso Nacional vem cumprindo 
seu papel de caixa de ressonância das inquietudes 
da sociedade com problema de tamanha gravidade 
e de fórum democrático para a manifestação das 
correntes de opinião e de interesse em confronto, 
bem como de. canal para o encaminhamento de al
ternativas não-violentas de solução para esses con
flitos. Minha opinião, porém, é de que precisamos
parlamentares e autoridades do ExecutiVo-avançar 
mais, aprofundar o debate e fórtalecer as capacida
des de formulação e implementação de providências 
realmente eficazes a fim de desarmar os espíritos, 
arrefecer as paixões e caminhar para um cenário 
que combine os imperativos da justiça social e da 
eficiência econõmica, no marco de uma agricultura 
modema e produtiva A meu ver esse desiderato só 
poderá ser cumprido dentro de um quadro jurídico de 
regras estáveis, com respetto à propriedade privada 
sem prejufzo do reconhecimento da função social da 
mesma, conforme rezam nossas tradições jurídicas, 
realçadas pela influência da doutrina social cristã. 

O PMDB, que foi o grande ator histórico res
ponsável pela transição pacifica do autoritarismo à 
democracia, tem uma missão importantíssima e in
delegável nesse sentido. Nós, peemedebistas, não 
podemos, não devemos, nem iremos permitir que ra
dicalismos de parte à parta venham a arranhar o ar

. cabouço de instituições representativas, liberdades 
civis e dire~os políticos e sociais tão duramente con
quistados. 

A meu ver, não basta declarar que, doravante, 
os conflitos de terra serão tratados como assunto de 
Segurança Nacional. Como dizem os cientistas so
ciais, é preciso "operacionalizar esse conceito~. tro
cá-lo em miúdos, enfim, dar-lhe dimensão, conteúdo 

e enfoque práticos. Nunca mais devem as conside
rações de Segurança Nacional servir de pretexto ao 
imobilismo, ao facciosismo, à retroalimentação do ci
clo vicioso da violência. 

Pretendo, nos minutos que me restam, ofere
cer elementos para um roteiro de reflexão sobre o 
problema da terra, com vistas a uma superação do 
impasse aluai. Trata-se, é claro, de um quadre de 
referência aberto às críticas, sugestões e apartes 
enriqucedores dos nobres colegas. 

O paradigma aqui proposto baseia-se no tripé 
"metas"/"recursos" /"regras do jOgo". 

Em primeiro lugar, deve o governo assumir um 
compromisso claro com as metas de assentamento 
a serem preenchidas até o final do atual mandato 
presidencial. 

Em segundo lugar, é preciso vincular a essas 
metas os quantitatiVos de recursos públicos destina
dos a financiar a infra-estrutura económica e social, 
sem o que as fammas assentadas não serão capa
zes de adquirir autonomia produtiva. Essas deficiên~ 
cias de recursos desde sempre serviram de pretexto 
à atuação nociva dos "sem-terra profissionais", que, 
desprovidos de qualquer amor à gleba conquistada 
e movidos unicamente pela compulsão de manipular 
lavradores inocentes com isso auferindo dividendos 
político-ideológicos, zanzam de acampamento em 
acampamento para disseminar a agitação e ainda 
embolsam lucros escuses com o repasse sucessivos 
de vários lotes. 

Permitam-me os nobres colegas lembrar, pa
renteticamente, que há pouco encaminhei requeri
mento de informações ao Senhor Ministro Extraordi
nário da Reforma Agrária, Dr. Raul Jungniann, A 
AM DE conhecer a "taxa de rotatiVidade" média dos 
assentamentos instalados no País nos últimos 1 O 
anos, para fins de reforma agrária. Minha pergunta 
é: das fammas camponesas assentadas quantas 
permaneceram nas glebas distribuídas pelo Incra e 
quantas abandonaram no referido período? 

Ainda a esse respeoo, no último dia 30, o de
putado Roberto Campos (PPBIRJ), em artigo publi
cado na Folha de S. Paulo e n/0 Globo, deu um tes
temunho precioso, ainda que melancólico, de sua 
experiência com principal formulador do Estatuto da 
Terra do governo Castello Branco, ao qual serviu 
como ministro do Planejamento. Vale cM-lo textual
mente: 

"A idéia era eventualmente "terceirizar" a colo
nização, recrutando-se a cooperação de colonizado
res experientes, para gerirem a abertura de terras 
devolutas cedidas pelo governo. As reformas agrá-
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rias bem-sucedidas (sem essa designação) foram as 
feitas pela Brazíl Land, no Norte do Paraná, e a ocu
pação do Nortão mato-grossense, por pioneiros 
como Ênio Pepino e Ariosto da Riva. Esses conhe
ciam à distância o verdadeiro agricuttor. 

·-Só vendo lotes a quem tem cheiro de terra
dizia Ariosto da Riva", lembra Campos. 

Como o próprio deputado reconheceu, o grande 
objetivo estratégico do estatuto, que era criar uma for
te, diligente e próspera classe média rural brasileira, 
acabou frustrado por uma perversa constelação forma
da pela inSensibilidade dos lfderes militares que suce
deram a Castello Branco, o imobilismo da oligarquia e 
radicalização ideológica de esquerda Nossa geração, 
bem como as dos nossos filhos e netos não nos per
doarão se fracassarmos mais uma vez.. •. 

Em terceiro lugar, Sr. Presidente, cumpre ao 
governo fixar claramente as "regras do jogo•, zelan
do pelo escrupuloso cumprimento das mesmas. Es
sas regras sinalizarão o comportamento a ser adota
do diante das invasões de terra, com a finalidade de 
prevenir e esvaziar seu potencial de confiíto e violên
cia. Primeiramente, é preciso fechar questão em tor
no do compromisso de não dividir a terra invadida. O 
componente didático dessa medida não pode ser su
bestimado já que a firmeza de prop<í.síto do governo, 
acabará persuadindo os lfderes do llJOVimento dos 
sem-terra a abandonar sua politica de fatos consu
mados. Está mais que na hora de corrigir um erro 
estratégico de comunicação da politica de reforma 
agrária de sucessivos governos, que, ao anunciarem 
prioridade da distribuição de terras em áreas de con
flito, fomentaram involuntariamente aquilo que o filó
sofo Allred Whitehead e o sociólogo Robert Merton de
nominaram de • profecia que se cumpre a si mesma•. 
Essa prioridade estimulou a proliferação de invasões 
onde anteriormente inexistia qualquer conflito. 

Regras de fiscalização igualmente claras e ri
gorosas devem ser estabelecida para coibir os re
passes e revendas de lotes. lndivfduos e famHias 
que, beneficiados pela reforma agrária, incorrerem 
nessas irregularidades deverão ser exclufdos de 
quaisquer futuras distribuições. Mecanismos com
plementares para evitar alienações indevidas pode
rão incluir o regime de concessão de uso para os 10 
primeiros anos de assentamentos (conversfveis em 
propriedade plena ao final desse perfodo de ininter
rupta ocupação e utilização produtiva do solo) e tam
bém a concessão preferencial da titularidade dos lo
tes a mulheres casadas. É sabido que nos casos de 
dissolução do matrimónio cabe a elas invariavelmen
te o encargo de continuar cuidando dos filhos. 

Outra providência concernente às regras do jogo 
consistiria em facilitar o intercâmbio de informações e 
de treinamento entre o Exército, a Polfcia Federal e as 
PMs estaduais para a formulação e implementação de 
estratégias e públicas de vigilância e de intervenção 
que reduzissem o eventual emprego da violência ao 
mfnimo necessário, exorcizando a ameaça de uma es
calada incontrolável aos extremos. 

Tempos atrás, tive a oportunidade de testemu
nhar como as forças de segurança da Alemanha li
dam com distúrbios de massa. Por ocasião de um 
jogo entre as seleções inglesa e alemã em Frankfurt, 
a cidade foi tomada por uma onda dos temfveís hoo
ligans, o que levou ao pânico a imprensa e a opinião 
pública alemãs, conhecedoras da longa folha corrida 
de bademas, violências e atentados à propriedade 
pública e privada promovidos pelos desordeiros in
gleses em diversos pafses da Europa. 

O que fizeram os policiais? Formaram uma li
nha de retaguarda que se deslocava a uma distância 
discreta acompanhando os bademeiros em sua ruí
dosa e caótica passeata pelo centro de Frankfurt. 
Toda vez que um hooligan quebrava uma vitrine da
nificava um telefone público ou assediava um pas
sante, era imediatamente detido e retirado de circu
lação. Ou seja: não se praticava uma repressão vio
lenta e indiscriminada. A ação policial era focada ex
clusivamente em quem promovia uma ofensa efetiva 
à ordem. Em pouco tempo, essa intervenção eficien
te, "económica" e "limpa" dissuadiu os demais mani
festantes. 

Parece dilfcil, quase impossfvel, mas estou se
guro de que policiais brasileiros convenientemente 
treinados também serão capazes de atingir esse ele
vado nfvel de desempenho tátlco, desde que coman
dados por oficiais sérios, competentes e maduros e 
de que a operação se apóie em suficientes elemen
tos de convicção a cargo dos serviços de inteligên
cia e informações. O uso oportuno desses elemen
tos permitirão inclusive antecipar eclosão de tais 
choques, prevenindo muitos conflitos. 

Segundo a FAO e outros organismos interna
cionais, o ·Brasil é o pafs que detém a maior exten
são de terras cultiváveis no mundo inteiro. Nossa vo
cação é a de prover alimentos de boa qualidade a 
preços acessfveis ao conjunto dos brasileiros e ain
da servir de celeiro para o planeta. 

Não podemos permitir que essa brilhante pers
pectiva seja frustrada pela falta de planejamento, 
pela paralisia decisória e pela falta de idéias para o 
efetivo combate à violência inspirada no radicalismo 
de uns e no reacionarismo de outros. Só a supera-
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Ção dessa dialética sangrenta permitirá que os cam
pos do Brasil produzam a vida, e não a morte. 

Mu~o obrigado! 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPBSC)- Sr. Pre

sidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Semana da Pátria 
do corrente ano terá para os brasileiros de Santa 
Catarina um sentido particular e especial. De 4 a 7 
de setembro, em Florianópolis, estará acontecendo 
o Congresso de História e Geografia do Estado, em 
comemoração ao primeiro centenário do lnstiMo 
Histórico e Geográfico de Santa Catarina. 

Muito há o que celebrar. 
A começar pelo Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, sediado no Rio de Janeiro, os Institutos 
similares espalhados pelo Brasil afora desempe
nham um papel de extraordinária relevância para a 
historiografia nacional. Pode-se dizer, sem receio de 
se cometer exagero, que essas instituições foram 
fundamentais para a construção da nacionalidade. 

· Montando arquivos, selecionando material, 
examinando e preservando a massa documental, 
promovendo encontros acadêmico-científicos, publi
cando textos, os Institutos Históricos e Geográficos 
produziram uma obra essencial para a compreensão 
de nossa trajetória histórica 

Por mais que a ciência histórica tenha evoluído 
e, em nosso século, essa é uríia verdade cristalina 
o fato, "o acontecido" continua sendo sua matéria
prima. Daí a importância e o valor insubstituível das 
fontes documentais. Como ninguém, os Institutos 
Históricos e Geográficos souberam fazer esse traba
lho de preservação, além de estudos e análises da 
documentação. ', 

Em Sante Catarina não foi diferente. Em cem 
anos de profícua existência, nosso Instituto esme
rou-se no desempenho de sua missão. Consciente 
de que memória estiolada é história destruída, cui
dou o IHSC de montar um precioso acervo docu
mental e bibliográfico, de modo a orientar os traba
lhos de pesquisadores, estudiosos e interessados 
em geral. 

Impossível desvincular o desenvolvimento dos 
estudos históricos em Santa Catarina da enorme 
contribuição oferecida pelo Instituto. Se, hoje, cursos 
superiores de História, de bom nivel, formam profis
sionais na capital e no interior do Estado, a realidade 
do passado era bem distinta: por décadas e déca
das, o trabalho praticamente soiMrio do Instituto 
Histórico e Geográfico garantiu a produção de inú
meras obras, indispensáveis ao conhecimento da 
saga da gente catarinense. 

São cem anos fazendo História! São cem anos 
elucidando dúvidas, abrindo pistas, fazendo do pas-

sado objeto vivo de questionamento, desvelando a 
rica história de Santa Catarina. Na incessante busca 
desse conhecimento, soube o Instituto, por meio de 
tantos e tantos abnegados que por ele. passaram em 
um sécúlo de existência, captar os sinais emitidos 
pelo passado e, com isso, jogar luzes sobre o pre
sente. 

Celebrar, pois, o primeiro centenário do Institu
to Histórico e Geográfico de Santa Catarina é algo 
que transcende à simples comemoração. É mais 
que isso, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores 
Senadores: significa, também, uma oportunidade 
para reafirmar nossa convicção de que, a despe~o 
do exagerado "presentismo" que caracteriza a cMii
zação contemporânea, neste final de século vinte, 
onde a ânsia pelo novo faz da transitoriedade a úni
ca coisa permanente, somos filhos do tempo e inte
gramos um processo que, iniciado muito antes de 
nós, a nós sobreviverá. 

Por tudo isso, somos tributários de uma obra 
como a do lnstiMo Histórico e Geográfico de Santa 
Catarina. O paciente e rigoroso trabalho de seus 
membros, ao longo de cem anos, em mu~o nos aju
dou na construção de nossa identidade histórico-cul
tural. Ao fazê-lo, situou-nos no contexto maior da 
Pátria, sem que nos esquecêssemos de sermos par
te da comunidade internacional. 

Ao registrar, desta tnbuna, a passagem do pri
meiro centenário do Instituto Histórico e Geográfico 
de Santa Catarina, saúdo a todos que deram à insti
tuição o melhor de sua inteligência e o esforço de 
seu trabalho intelectual. 

Que o IHSC mantenha, sempre, a chama que 
o tem impulsionado na preservação da memória ca
tarinense. 

Que continue sendo a referência obrigatória 
para a elaboração do conhecimento histórico de 
nossa terra. 

Que permaneça, assim, contribuindo para que 
compreendamos melhor a própria História que pro
duzimos! 

Muito obrjgado. _ 
O SR. LUCIO ALCANTARA (PSDB-CE)- Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a fome e a morte 
estão na imprensa diária de forma tão marcante, que 
corremos o ri5co de ficarmos insensíveis a esse fe
nômeno. Pela mídia, ficamos sabendo da fcinie de 
que são vítimas povos da África, como os de Biafra, 
de Serra Leoa, de Uganda ou de Ruanda. Somos 
até solidários e clamamos contra o preconceito ra
cial e a intolerância religiosa, que levam à guerra e 
esta a milhares de mortos na Bósnia, no Líbano, em 
Israel ou na lrtanda. 
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Entre nós, temos conhecimento da fome que 
assola as populações nordestinas ou das periferias 
dos grandes centros. Somos até capazes de nos so
lidarizarmos com campanhas como essa contra a 
fome. Temos até mesmo a capacidade de nos cho
carmos com episódios grotescos, como o de mora
dores de um lixão que aproveitavam restos humanos 
para matarem a fome. . 

Entretanto, Sr. Presidente, estamos cegos e 
surdos para a fome e a morte que atingem a nossa 
população indígena. Nem os jamais noticiam, nem a 
televisãó cobre esse assunto. Não temos informaçõ
es. Logo, para nós, o problema não existe. Ou talvez 
seja mais fácil nos solidarizarmos com a fome de 
longínquos povos africanos do que com a de vizi
nhos povos indígenas. 

E é isso que acontece. Salvo algumas exceçõ
es como as notícias publicadas na revista lstoÉ de 

7 -95 e na Folha de S. Paulo de 7-6-96 , a fome 
~- , os indígenas não é objeto de notícia em nossa 
imprensa. 

Mas a fome existe e é grande entre os povos 
indígenas. Em levantamento que abrangeu mais da 
metade das suas terras, constatou-se que, em mais 
de 80% delas, há fome. Seja essa leve, devido a 
causas sazonais, como ocorre em pouco menos de 
30% das terras, seja mais ostensiva, com fome e ca
rênch alimentar, situação existente em mais da me
tade as comunidades. . 

Dessa maneira, vê-se que em menos de 20% 
das terras indígenas pesquisadas não há fome. Na 
totalidade das comunidades indígenas, a situação 
não será diferente. 

Os dados são de um levantamento do lstituto 
de Estudos Sócio-Económicos INESC, em associa
ção com a Ação da Cidadania Contra a Fome, a Mi
séria e pela Vida; com o Projeto Estudo Sobre Ter
ras Indígenas no Brasil, do Museu Nacional, vincula
do à Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ; 
e com a Associação Nacional de Apoio ao Índio Ba
hia, ANAÍ-BA. Com o nome de Mapa da fome entre 
os Povos Indígenas no Brasil, o relatório denuncia 
um aspecto bastante cruel das relações entre os 
brasileiros ditos civilizados e os povos indígenas. 

Essa constatação fica mais evidente quando 
observamos a longevidade dos índios no Brasil. 
Mais uma vez, é preciso lembrar o quanto nos estar
recemos diante da expectativa de vida dos povos 
africanos: 40 anos em Serra Leoa ou 44 anos em 
Ugand1 

III iS, no Brasil, a expectativa de vida dos indí
genas , .jo r·assa de 43 anos. Vinte e quatro anos a 

menos que a do brasileiro não-índio, que é de 67 
anos. No Vale do Javari, no Amazonas, a "morte se
verina" dos índios chega aos 24 anos, idade inferior 
àquela em que morre de velhice ou de emboscada, 
antes dos 30, o retirante nordestino. 

Ao analisar as causas, não se precisa ir muito 
longe: a terra. 

No Nordeste, falta terra para os índios, premi
dos que foram pela sociedade branca para aldea
mentos minúsculos ou para favelas à margem das 
cidades, como é o caso do povo-Kariri-Xokó, em 
Porto Real do Colégio, Alagoas. Ou o caso dos pata
xós, de Porto Seguro, reduzidos a artesãos sem po
derem ao menos coletar matéria prima para seus 
produtos em sua antiga área, hoje transformada em 
parque nacional. 

Também no Sul e Sudeste é a terra que falta 
para os tu):>iniquins e para os guaranis do Espírito 
Santo. No Rio Grande do Sul, são inúmeros os gru
pos que habitam acampamentos às margens das ro
dovias, como os guaranis e kaingangues. 

No Centro-Oeste, em boa parte das vezes, os 
índios têm a terra. Mas essa terra ou foi invadida por 
criadores e fazendeiros, ou foi degradada pela extra
ção da madeira e expulsão da caça. Os rios, por sua 
vez, foram assoreados pelo desmatamento ou enve
nenados pelos agrotóxicos das lavouras extensivas. 
Esse é o caso da maior parte das terras indígenas 
do Mato Grosso. 

Aos índios resta a alternativa da semi-escravi
dão em fazendas da região, cedendo aos impulsos 
consumistas por nós transplantados para sua cultu
ra. Ali, os jovens aceitam trabalhar sob condições 
degradantes para adquirir bicicletas, relógios, rádios 
e outros equipamentos que lhes causam fascínio. 
Outra alternativa é a morte, como é o caso dos ín
dios Guarani Kaiowá, em Mato Grosso do Sul, entre 
os quais se registraram duas centenas de suicídios 
em dez anos, entre 1986 e 1995. E, também aqui, a 
falta de terra é apontada como a causa desses suicí
dios. 

No Norte, tanto faltam demarcar e homologar 
terras indígenas, como falta respeitar os limites des
sas terras. Muitas terras não estão identificadas. 
Muitas das identificadas não foram decretadas. Há 
decretadas que não foram homologadas, assim 
como existem homologadas que não são respeita· 
das. Esse é o caso do Amazonas, de Roraima e de 
Rondônia, onde garimpeiros invadem as áreas indí
genas, na febre do ouro. 

Também os fazendeiros, com seus rebanhos, 
invadem, desmaiam e inviabilizam a cultura de sub-
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sistência indígena, baseada secularmente na caça, 
na coleta e na pesca. 

Não podemos esquecer os pescadores que, de 
forma predatória, invadem os lagos, que são as re
servas de pesca. Em pouco tempo dizimam os car
dumes, tomando inviável a subsistência dos índios 
ribeirinhos. É curiosa a situação de uma comunidade 
do Amazonas que se enálvida com os regatões, ver
são ribeirinha dos famosos barracões. Uma vez en
dMdada, adota métodos predatórios de pesca, para 
obter maiores resultados. Com ameaça à própria so
brevivência no Muro, pescam em grande quantida
de e salgam o peixe para melhor conservá-lo até 
que venha o regalão. A ironia é que o maior motivo 
de enáiVidamento é ••• a compta do sal. 

Mas não é nova a fome entre os índios. Tanto 
que a FUNAI, assim como Organizações Não-Go
vernamentais ligadas à causa indígena, tem busca
do contribuir c6m o chamado desenvoMmento eco
nómico daqueles povos. 

Dessa forma, identificam-se casos em que coo
perativas foram fundadas, postos da FUNAI· foram 
transformados em sedes de fazendas, máquinas 
agrícolas lotam compradas, reses foram empresta
das para iniciarem criações de gado, comunidades 
foram financiadas por multinacionais para coletarem 
plantas de uso farmacológico, madeiras de lei foram 
vendidas para serrarias, e assim por diante. Muitos 
foram os "projetos económicos" a que os índios tive
ram acesso. Por que persiste, então, entre os povos 
indígenas, tanta fome? 

A explicação é óbvia para a quase totalidade 
dos casos: todos os projetos foram fundados na lógi
ca do mercado. De um mercado btanco, "civilizado", 
capitalista, com vistas à acumulação.· 

Entretanto, a lógica dos indígenas· oontinua 
coerente a seus princípios ancestrais seculares: são 
caçadores e coletores. Não são agricultores, não 
são pecuaristas, não são industriais. O financiamen
to para as roças comunitárias nos padr~ :bJP.ncos" 
é aceito, às vezes, porque vem acompanhado de um 
subsídio enquanto a colheita não vem. Terminado o 
subsídio, terminou o interesse. Não há mais o que 
"colher" daquele projeto. Rndo o· apoio de uma multi
nacional para oolher uma. planta, com a ·ganância 
desperta e o consumismo entranhado,. os índios 
vendem suas reservas para inescrupulosps madei
reiros. Desonestidade dos indígenas? Não! Outro 
povo, outra cultura, outra lógica, outro raciocínio, ou
tra razão. Nossos "padrões de mercado" não valem 
para esses povos. Para eles, mais vale presentear 
outros quando há sobra, ou fesiejar quando há 
abundância do que acumular. Fora disso, o exce
dente não tem função. 

Mesmo com séculos de contato oom o "civiliza
do", como é o caso de alguns povos do litoral, até 
hoje não houve um aprendizado que levasse o índio 
a oonviver ou sobreviver em contato com o branco 
sem se anular· enquanto povo, enquanto etnia, en
quanto cultura. A aculturação prevista na política in
digenista significa: • Deixe de ser índio e transforme
se em agricultor, pecuarista, pedreiro, marceneiro. 
Deixe de perambular e fique quieto numa aldeia. • 

Já para os povos que foram contallidos há 
poucas décadas, não há espaço para aculturação, 
apenas para a morte. Seja a morte causada pela 
fome, seja pelas doenças "brancas•, seja pelo alcoo
lismo, seja pela prostituição, seja pelo extermínio 
puro e simples, como nos massacres noticiados de 
ianomámis e tikunas, em passado recente. 

Aliás, esses massacres a povoS recérn-conta
tados são· constantes ao.longo de nossa história, 
como nos informa; pelos seus livros, há algumas dé
cadas, nosso ilustre par nesta Casa, o Senador Dar
cyRibeiro. 

· · Não há mais espaço, Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. · Senadores, para se tratar o índio da forma 
como se vem tratando. A Constituição, com as devi
das peculiaridades, estabeleceu critérios para uma 
cidadania indígena. E essa cidadania indígena pas

. sa pela demarcação e proteção de suas terras. E, 
mais que isso, reoonhece a pluralidade étnica do 
povo brasileiro, ao assegurar aos indígenas o direito 
a uma organização social própria, assim como o di
reito a seus costumes, línguas, crenças e tradições. 
E, sobretudo, os direitos originários sobre as terras 
que tradicionalmente ocupam. 

· Essas terras tradicionalmente ocupadas pelos 
.índios são aquelas por eles habitadas em caráter 
permanente. São as terras utilizadas para suas ativi
dades produtivas. São as. terras imprescindíveis à 
preservação dos recursos ambientais necessários a 
seu bem-estar. São, enfim, Sr. Presidente, as terras 
necessárias à reprodução física e cultural, segundo 
os usos, costumes e tradições-daqueles povos. 

E não se venha dizer que tais dispositivos 
atendem a ·interesses estrangeiros, ou que proíbem 
a exploração dos recursos minerais ali encontrados. 
Primeiro porque essas terras são da União. Segun
do porque a exploração dos recursos do subsolo é 
possível, sim, com a autorização do Congresso e, 
claro, desde que não signifique a depredação dos 
territórios indígenas a tal ponto que lhes ameace a 
própria sobrevivência. 

Qualquer politica que vise à proteção da vida 
dos índios, que assegure a reprodução física, social 
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e cultural deles como povo deve levar em conta que 
eles têm garantida sua presença no Muro desta na
ção. Pois, apesar de quinhentos anos de políticas 
danosas, eles não só persistem em se manterem 
como povo, como, felizmente, podem contnbuir para 
uma exploração màis equilibrada dos recursos natu
rais, como reclama, nesta virada de século, todo o 
planeta. 

Vários projetes nesse sentido vêm sendo im
plementados e mantidos por instituições de pesquisa 
e de apoio à causa indígena. É o caso de Rio das 
Mortes, em Mato Grosso, onde, com o apoio da EM
BRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa ,t\grope
cuária, o Projeto Jaburu busca preservar e aprovei
tar os recursos naturais do cerrado para o consumo 
interno dos xavantes. Suprida a necessidade inter
na, o excedente é exportado. 

No Pará, há o Projeto Xicrin, onde, após serem 
expulsos os madeireiros que exploravam os recur-

. sos naturais de maneira· predatória, foi implantado 
um plano de manejo sustentável dos recursos ma
deireiros. Aliado ao m6nitoramento da fauna terres
tre e aquática e à movimentação da população no 
territóri() regularizado, esse. plano tem assegurado a 
auto-sustentação daquele povo. 

Vê-se que, para funcionarem, efetivamente, os 
projetes de. auto-desenvolvimento ,sustentado preci
sam levar em conta a garantia aos povos indígenas 
. de controle sobre seus territórios. São também ne
cessários o controle dos processos produtivos insta
lados, a valorização do conhecimento nativo sobre o 
meio ambiente e o respeito às formas de organiza
ção social. 

O mais importante, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, é nos darmos conta de que a fome dos 
índios é apenas a manifestação mais visível de um 
processo de destruição de nossos recursos naturais: 
o desflorestamento, o assoreamento e envenena
mento de rios, a extinção de espécies silvestres, en
fim, a destruição da maior riqueza, que é a biodiver
sidade localizada, por exemplo, na floresta amazóni
ca. É essencial ter em mente que preservar as con
dições de vida com dignidade para os indígenas é 
também assepurar a nossa própria sobrevivência 
como nação. E assegurar o nosso futuro como povo. 
É ter garantida a tão propalada qualidade do meio 
ambiente. 

Era o que tinha a dizer. Muitoóoiigado! 
O SR. SENADOR JONAS PINHEIRO (PFL

Ml) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o mo
delo de desenvolvimento agropecuário artolado, a 
partir da década de 1970, proporcionou ao Brasil um 

crescimento significativo da oferta de produtos agrí
colas, com importantes excedentes para exportação. 

Esse modelo privilegiou um padrão tecnológico 
com elevado requerimento de capital e de escala de 

·produção, em realidade, elitista e que provocou um 
processo de concentração da renda e da proprier'..a
de da terra, sem paralelo em outros países. 

Como conseqüência, acelerou-se o êxodo rural 
em direção aos grandes centros urbanos e às regiõ
es de fronteira agriCola, ampliando a marginalidade 
social nas metrópoles de destino e a miséria no 
campo. 

Por outro lado, a expansão rápida e muitas ve
zes desordenada da fronteira agricola, vem provo
cando a contaminação de vertentes, cursos dágua e 
dos solos, pelo uso intensivo de fertilizantes e defen
sivos químicos, associados a um manejo inadequa
do da terra e outros recursos nos dHerentes ecossis
temas naturais. . . . . . . .. , . : 

Ao lado desses sinais evidentes de esgota
mento do modelo de desemiolvimento, que se insta
lou em nosso país, amplia-se a perspectiva de con
ferir à agricultura de base familiar um papel protagô
nico no processo de desenvolvimento rural •. 

Apesar da discriminação sofrida na formulação 
das politicas públicas, a agricultura familiar mantém 
a sua importância na economia nacional, como gera
dora de produtos agropecuários, para o mercado in
terno e externo, como fonte de emprego a baixo cus
to e como fator de equilíbrio da dinâmica populacio
nal. 

Assim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
os estabelecimentos agropecuários com menos de 
cem hectares, cujas áreas somadas correspondem a 
21% da área total dos estabelecimentos existentes, 
respondem por expressiva participação na produção 
agriCola do país: 87% da mandioca; 79% do feijão; 
69% do milho; 66% do algodão; 46% da soja; 37% 
do arroz e 26% do rebanho bovino. 

No que se refere à geração de empregos, da
dos do IBGE revelam que esta faixa de estabeleci
mentos com até 100 hectares empregam 84% do 
pessoal ocupado na agricuKura, enquanto os esta
belecimentos de mais de 1.000 hectares empregam 
apenas 2,5%. 

Esse panorama vem exigindo a urgente ado
ção de uma politica dHerenciada, dirigida ao fortale
cimento e expansão do setor familiar de produção 
na agricultura brasileira. Uma po!Uica que privilegie a 
tecnificação das atividades agropecuárias, de modo 
a tomar mais eficiente a gestão das unidades de 
produção, aumentar a produção e produtividade físi-
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ca e do trabalho e diminuir os custos de produção e 
os danos ao meio ambiente. 

Uma pol~ica, Sr. Presidente, que viabilize a 
produção agrícola a custos mais baixos, como for
ma, inclusive, de enfrentar os mercados internacio
nais, cada vez mais abertos e competitivos. 

Em boa hora, o Governo Federal, anuncia a 
ampliação do Programa Nacional de Fortalecimento 
_da Agricultura Familiar- PRONAF. Inserido no re
cente pacote de medidas do Plano de Safra 
1996/97, esse programa conta com recursos da or
dem de R$ 1 ,O bilhão a serem_ aplicados em finan
ciamentos aos produtores da agricultura familiar, em 
condições favorecidas. 

Paralelamente a essas medidas, a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA e 
a Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura- CONTAG, acaba de criar o Banco Na
cional da Agricultura Familiar- BNAF.-

-- Essa iniciativa, Sr. Presidente, constitui um sis
tema inéd~o de parceria, com o objetivo de assegu
rar a transferência das tecnologias, serviços e pro
dutos gerados pelo Sistema EMBRAPA e prestar as
sistência técnica diretamente aos produtores rurais 
dedicados à agricultura familiar, também em parce
ria com os órgãos responsáveis-pela extensão rural 
nos municfpios. 

Sem dúvida, a criação do BNAF vem ao encon
tro de uma necessidade nacional e do esforço do 
Governo Federal de fortalecer a agricultura familiar, 
além de promover uma desejável aproximação entre 
as instituições de pesquisa agropecuária e extensão 
rural. 

O BNAF, Sr. Presidente, não envolverá opera
ções monetárias junto aos seus usuários, já que as 
suas "moedas" serão produtos e informações, como 
sementes e mudas; animais e semens; tecnologias 
de produto: como máquinas, implementas, adubos 
etc; e tecnologias de processo: como informações, 
Know-how etc. 

Inicialmente, serão implantadas 11 agências
piloto do BNAF em igual número de municípios, dis
tribufdos em 8 estados do nordeste, do centro-oeste 
e da região sul. 

Assim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
como Partamentar comprometido com a agricultura 
brasileira, gostaria de registrar nessa tribuna a cria
ção do Banco Nacional da Agricultura Familiar -
BNAF e o meu entusiasmo com essa iniciativa. Es
tou seguro de que o BNAF trará retornos significati
vos para os grupos de pequenos produtores usuá
rios do Banco, como também beneficiará os órgãos 

governamentais -em seus processos de planejamen
to agropecuário. 

Gostaria também de parabenizar a EMBRAPA 
e a CONTAG pela criação do BNAF, que, sem dúvi
da, representa uma oportuna, criativa e inovadora 
iniciativa em favor desse importante segmento dos 
produtores da agricultura familiar e que merece de 
todos os Parlamentares desta Casa o reconheci
mento e, sobretudo, o integral apoio. 

Muito obrigado. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no dia 7 de de
zembro de 1995 foi ed~do o Deereto n• 1.737, que 
trata basicamente da metodologia de pagamento 
dos servidores públicos federais à disposição dos 
ex-Territórios. Até o mês passado o pagamento era 
realizado através de convênio com o Governo do 
Estado, que recebia os repasses da União e transfe
ria o dinheiro para a rede bancária. 

_ Esta longa cadeia de intermediação , associa
da aos prazos do Sistema Nacional de Compensa
ção, provocam atrasos de até 12 dias no pagamento 
dos funcionários dos ex-Territórios em relação aos 
demais servidores da União. O Decreto n• 1.737/95, 
portanto, corrige essa defasagem. No entanto, por 
muito tempo a Administração Federal, juntamente 
com o Ministério da Fazenda, não conseguiram ope
racionalizar este procedimento. 

O depósito direto em conta-corrente individuali
zada do servidor, através do Sistema SIAPE, que fi
cou conhecido nos ex-Territórios como "folhão", foi 
finalmente implementado desde o último dia 23 de 
julho, criando um impacto extremamente positivo en
tre os servidores, que passam a receber seus venci
mentos com maior antecedência e pontualidade. 

Alguns ajustes ainda serão necessários para 
que tudo funcione adequadamente. Neste pagamen
to, por exemplo, o Banco do Estado do Amapá -· Ba
nap, e o Bradesco tiveram problemas para pagar em 
dia os funcionários que recebem salários por suas 
agências. O não cumprimento dos prazos pelo Ba
nap é compreensível, pois ele não está intenigado 
ao sistema bancário on-line. 

O Bradesco, entretanto, não tem justificativa 
para não pagar em dia seus correntistas e o Ministé
rio da Fazenda deverá tomar as providências contra 
o banco, que está com o dinheiro dos funcionários 
retido, alegando problemas de operacionalização. 

Ora, Sr. Presidente, todos os outros bancos 
das redes pública e privada já realizaram o paga
mento. Não é possível que o Bradesco, o maior ban

_co privado do País e um dos pioneiros nos proces-
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sos de automação bancária não consiga se ajustar a 
uma sistemática corriqueira nos quatro cantos do 
País. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-M1) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no mundo de 
hoje, .a economia apresenta uma característica mar
cante· e destinada a introduzir profundas modificaçõ
es na vida das empresas e na história das nações: 
trata-se da globalização. Essa tendência se manifes
ta em ·duas etapas: numa primeira, abrange as naçõ
es de uma mesma região ou continente, como acon
tece hoje com a Comunidade Européia, que congre
ga os países da Europa, com o Nafta, que reúne 
países da América do Norte, com o Mercosul, que 
abrange países da América do Sul. 

Essa prática é adotada para que as nações 
possam crescer e para que possam inserir-se no co
mércio mundial, com mais força e em condições 
mais vantajosas. Na Comunidade Européia, por 
exemplo, existem normas que regem o comércio ex
terior dos Estados-membros e que criam barreiras 
de proteção contra qualquer prática de outros países 
que possa ser prejudicial ao setor produtivo de cada 
um deles. 

Uma segunda fase do processo de globaliza
ção volta-se para o comércio entre os blocos regio
nais. O Mercosul já mantém conversações adianta
das com a Comunidade Européia, com vistas ao es
tabelecimento de um intercâmbio mais estreito entre 
si, e com o Nafta já tem um calendário traçado com 
vistas à integração futura dos dois mercados. 

O princípio básico da globalização da econo
mia é o fim das barreiras que regem o comércio en
tre as nações, de modo a não haver mais fronteiras 
nas transações de lado a lado. 

No mundo empresarial, essa globalização já 
está bem avançada e consolidada, principalmente 
nos grandes conglomerados transnacionais que fin
cam suas fábricas não no local em que está a sede 
do grupo, mas em países em que a matéria-prima é 
mais abundante e menos dispendiosa e a mão-de
obra mais barata. Mantendo avançados centros de 
pesquisa num só lugar, podem repassar a tecnologia 
às fábricas espalhadas pelo mundo, garantindo, as
sim, produtos de boa qualidade e com preços vanta
josos. Somente com essas armas, estarão aptos a 
enfrentar com sucesso a grande concorrência que 
caracteriza o mundo moderno, no qual sobreviverão 
somente as empresas realmente eficientes. 

No que tange à agricultura, os blocos regionais 
também já cuidaram de criar os mecanismos de pro-

teção às economias dos Estados-membros. Na Eu
ropa, por exemplo, desde 1957, quando se assinou 
o Tratado de Roma, marco inicial do processo de 
formaçãó da Comunidade Européia, existe uma polí
tica agrícola comum, com objetivos bem claros e de
finidos: manter um padrão de vida aceitável para os 
produtores agrícolas e, ao mesmo tempo, fornecer à 
população produtos a preços razoáveis, quando 
comparados aos vigentes no mercado internacional. 

Complementarmente, essa política agrícola ti
nha outras finalidades, como a criação de um mer
cado comunitário único, em que. os preços entre os 
Estados-membros seriam comuns; a garantia de que 
esses países teriam acesso prioritário ao mercado 
da comunidade, mediante um mecanismo de prote
ção que, pela aplicação de direitos compensatórios 
variáveis sobre importações, isolariam os preços aí 
praticados daqueles vigentes internacionalmente; 
um mecanismo de subsídios às exportações capaz 
de assegurar que todo excedente fosse venãido a 
outros países; por fim, a constituição do Fundo Euro
peu de Orientação e Garantia Agrícola, para que a 
decisão sobre o financiamento da política agrfcola 
fosse transferida da esfera nacional para o âmbito 
da Comunidade. 

Embora não tenha conseguido produzir alimen
tos mais baratos, a sistemática de preços decorren
tE*; dessa polftica comum, em poucos anos, propor
cionou um significativo crescimento da produção 
agrícola da comunidade, uHrapassando em muito a 
sua capacidade de absorção, o que fez dela um im
portante supridor do mercado mundial de alimentos. 

Como os preços internacionais eram inferiores 
aos internos, criou-se uma restituição relativa a ex
portações (expor! refund), com a finalidade de com
pensar os produtores por essa defasagem. 

Enquanto o mercado mundial de alimentos es
teve em expansão, nos anos sessenta e setenta, os 
excedentes europeus se acomodaram facilmente. A 
partir, porém, da estagnação verificada nos anos oi
tenta, o aumento dos excedentes influiu no comércio 
de tradicionais fornecedores internacionais de ali
mentos, como Estados Unidos, Austrália e Argenti
na, o que fez com que esses países, notadamente 
os Estados Unidos, reagissem com a criação d~ no
vos subsídios às exportações, para não perderem os 
seus mercados. 

Não resta dúvida de que o comércio internacio
nal funciona calcado em subsídios e incentivos às 
exportações. Somente no ano de 1991 , a Organiza
ção para a Cooperação e o Desenvolvimento Econõ
mico, conhecida pela sigla OCDE, estima que o 
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montante dos subsídios concedidos pelos países 
membros aos produtores agrícolas chegou a cerca 
de cento e setenta e sete bilhões de dólares. Dentre 
os países desenvolvidos, o Japão é aquele que mais 
subsídios concede aos seus produtores: sessenta e 
seis por cento; em segundo lugar, vem a Comunida
de Européia com quarenta e nove por cento e, em 
terceiro, os Estados Unidos, com trinta por cento. 
Entre Estados Unidos, de um lado, Japão e Comuni
dade Européia, de outro, uma diferença substancial 
existe no tocante aos subsídios. Enquanto nos Esta
dos Unidos o ônus desses incentivos recai sobre o 
contribuinte, no Japão e na Comunidade, o seu peso 
atinge os consumidores. Nisso reside a causa de te
rem os alimentos preços mais elevados no Japão e 
na Comunidade: no Japão eles superam os preços 
internacionais em cerca de quarenta e seis por cento 
e, na Comunidade, o acréscimo é de cerca de qua
renta e dois por cento. 

Em todos esses países, existe como que uma 
capa de proteção aos produtores locais, de modo 
que os preços por eles recebidos não oscilem signifi
cativamente, ainda que haja uma grande produção, 
e .de forma a garantir-lhes mercado interno e facilida
des para exportação. 

Assim, há verdadeiras barreiras que países 
menos influentes no comércio internacional têm que 
uttrapassar se quiserem vender a eles os seus pro
dutos. Quando exigências já usuais, voltadas princi
palmente para o preço e a qualidade dos produtos, 
não surtem efeitos, apela-se para outras tão verídi
cas quanto inimagináveis como a curvatura ou o ta
manho máximo da banana, como ocorre, por exem
plo, no caso da exportação desse produto brasileiro 
para os países da Comunidade Européia, ou para 
exageradas exigências fitossanitárias, como ocorre 
com as frutas brasileiras exportadas para o Japão. 

Nos dias aluais, a manutenção de subsídios 
transformou-se no pomo da discórdia que coloca em 
campos opostos principalmente a Comunidade Euro
péia e os Estados Unidos. Enquanto esse país se em
penha em que tenham fim todos os subsídios conced~ 
dos aos produtos agrícolas, os países europeus relu
tam ao máximo em concordar com essa exigência 
Como pudemos ver em noticiário recente da televisão, 
somente a perspectiva de ter de produzir sem subsí
dios e sem as benesses do poder público deixa os pro
dutores europeus em sobressalto. Na França, por 
exemplo, agricuttores descontentes já invadiram Paris 
e praticamente a paralisaram com seus tratores e ca
minhões. Protestos semelhantes acontecem, ao mes
mo tempo, em-vários outros pafses. 

No ãmbtto do Mercosul, não existe ainda urna 
política agrícola comum, à semelhança do que há na 
Comunidade Européia Já está em vigor, porém, a 
não cobrança de tarifas no comércio entre os pafses 
que o integram, embora alguns possam incluir pro
dutos agrícolas nas listas de exceção dos produtos 
com alíquota zero. Dentro de pouco tempo, porém, 
também essas barreiras tarifárias serão eliminadas, 
tomando-se totalmente livre as transações entre os 
pafses-membros. 

Não resta dúvida de que, com a concretização 
dessa prática, alguns setores produtivos do Brasil 
poderão enfrentar problemas. Em termos de produ
ção de leite e .derivados, por exemplo, a Argentina 
está bem mais desenvolvida do que o Brasil e con
segue produzi-los a um preço quase inimaginável 
aqui. No setor de frutas, os plantadores de maçã do 
Sul do Brasil sofrem uma cerrada concorrência tam
bém da Argentina, em termos de qualidade e preço. 

No comércio internacional, creio que o Brasil 
perdeu uma oportunidade ímpar de obter vantagens 
para os produtos nacionais, em geral, e para a agri
cultura, em particular, quando da recente aprovação 
da nova lei de patentes. Na prática, o nosso País 

. concordou com que todos os entraves internos con
tra o reconhecimento de patentes estrangeiras fos
sem eliminados e nada fez contra as barreiras que 
os outros países, notadamente os Estadw Unidos, 
impõem aos nossos produtos. Essa era uma oportu
nidade de ouro para que exigíssemos uma contra
partida à attura das concessões que estávamos 
abrindo a esses outros países. 

De minha parte, Sr. Presidente, Sr's e sis. Se
nadores, estou convencido de que a agricuttura não 
pode ser sólida e eficiente se não contar com algu
mas facilidades proporcionadas pelos governos. Os 
riscos a que o setor está sujeito são muito grandes e 
totalmente imponderáveis, principalmente em se tra
tando do clima. Aqueles mecanismos reguladores do 
mercado, tão eficientes em outros países e que per
mitem uma sensível estabilidade dos preços e uma 
segura oferta de produtos, tanto na escassez quantc 
na fartura, precisam ser estabelecidos entre nós. 

Além disso, o nosso País, antes de pensa: 
numa política agrícola comum ao Mercosul, precise. 
se empenhar em ter uma política agrícola nacional 

. que garanta bem-estar ao produtor e que assegure ii 
população alimento abundante e a preço acessível. 

A abertura que se processa atualmente em 
nossa economia tem o grande benefício de fazer 
com que as nossas empresas sejam mais eficientes 
para poderem sobreviver num mundo em que a oon-
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conência é cada vez mais frenética. Na agricultura, 
por exemplo, a abertura aos produtos estrangeiros 
veio mexer fundo com os produtores. A opção que 
se lhes apresenta, hoje, é bem clara: modernizar-se 
para se tomarem mais produtivos. Ou adotam práti
cas mais eficientes e mais baratas, ou terão que en
contrar novo ramo de negócios. O que não se pode 
é parar, pois parar signftica retroceder. As nossas 
empresas de pesquisa são eficientes, os nossos 
produtores dedicados e determinados ·a produzir. Da 
parte do governo, porém, já não acontece o mesmo. 
E isso ocorre, repito, porque o nosso País ainda não 
conta com uina política agrfcola consistente. No que 
tange à tecnologia, um setor em que o País estava 
indo muito bem, os problemas já começam a apare
cer e são eles decorrentes unicamente da falta de 
apoio e de recursos para a progressão de pesquisas 
e experimentos~ No momento atual da economia e 
no estágio em que se encontra a nossa agricuHura, 
qualquer retrocesso nas pesquisas poderá ser fatal 
para as aspirações de se transformar em importante 
supridor mundial de produtos agrfcolas. 

Dada a importância que o setor agropecuário 
tem para o País, creio ser chegada a hora de cerra
rem fileiras todos os setores que integram o agribu
siness nacional - indústria de máquinas, de imple
mentes, de defensivos, de adubos, de transforma
ção, empresas de armazenagem, de comercializa
ção, setores de pesquisa e o próprio Governo - para 
encontrarem solução para a agricuttura brasileira, 
antes que seja sufocada por produtos importados e 
o Brasil se transforme de majoritariamente exporta
dor ein grande importador até de produtos básicos. 

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) -A Presi

dência designa para a sessão deliberativa extraordi
nária a realizar-se amanhã, às 1 Oh30min, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 79, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 713, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n• 79, de 1996 (apresentado pela Comis
são de Assuntos Económicos como conclusão de 
seu Parecer n• 419, de 1996), que autoriza o Esta
do de Mato Grosso a emitir Letras Rnanceiras do 
Tesouro do Estado de Mato Grosso - LFTEMT, 
cujos recursos serão destinados ao giro da Dívida 
Mobiliária do Estado, vencível no 22 semestre de 
1996. 

-2-
0FÍCIO N2 S/64, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 714, de 1996) 

Ofício n" s/64, de 1996, do Banco Central do Bra
sil, encaminhando manifestação daquele Órgão a res
peito da solicitação· da Prefeitura Municipal de Fontou
ra Xavier (RS), para que possa contratar operação de 
créd~o junto à Caixa Econômica Federal, no valor de 
trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e 
seis reais e dezoito centavos, no âmbito do Programa 
Pró-moradia, destinada a execução de projetas de mo
radia para população de baixa rendá. 

(Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Econômicos) 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N2 2, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 718, de 1996) 

Projeto de Lei da Càmara n• 2, de 1996 (n• 
259/95, na Casa de origem), que attera a redação do 
§ 12 do art. 52 da Lei n• 8.078, de 11 de setembro de 
1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos 
Econômicos) 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N2 30, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 719, de 1996) 

Projeto de Lei da Câmara n" 30, De 1996 (n• 
1.087195, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que dá nova redação a dispositi
vos da Lei n• 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que 
dispõe sobre o EstaMo dos Militares, tendo 

Parecer sob n• 346, de 1996, da Comissão 
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 

favorável, com voto em separado, da Senadora Be
nedita da Silva. 

(Dependendo de parecer sobre as emendas de 
Plenário)· 

. O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Está 
encerrada a sessão: 

(Levanta-se a sessão às 1Bh46min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SENADOR BERNARDO CABRAL, NA SEs
SÃO DE 19 DE JULHO DE 1996, QUE SE 
REPUBLICA POR HAVER SAÍDO COM IN
CORREÇÁO NO DIÁRIO DO SENADO FE-
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DERAL, DE 20 DE JULHO DE 1996, PÁGI
NAS 12829 E SEGUINTES: 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM) - Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, assomo esta tri
buna para divulgar a correspondência que recebi, 
assinada pelo Prefeito Municipal, Presidente da Câ
mara, Vereadores, Uderanças Municipais, Presiden
tes de Associações, Diretor de Colégio, Médicos, 
Padres e demais autoridades do Município de Benja
min Constant. no Estado do Amazonas, reservando
me o direito de, no final da leitura, emitir a minha 
opinião pessoal a respeito. 

Diz acarta: 

• A agonia de um povo chega ao extre
mo da humilhação. Todos nós, indiscrimina
damente, somos tachados de devastadores, 
invasores e narcotraficantes. Sem meios. ou 
recursos para nos defendermos, ficamos ex
postos à execração pública ·do resto do 
País. • · · 

Em outro tópico, diz:: 
• Aqui em Benjamin Constant. Atalaia 

do Norte e Tabatinga milhares de brasileiros 
já perderam o direito à dignidade e estão ex
postos à condição mais ~viltante e sórdida 
da miséria, da fome e da degradação mais 
repugnante, todos nós, sem exceção benja
minenses, atalaienses e tabatinguenses caí
mos na falência mais apavorante, sem tra
balho, sem renda, sem esperança e até sem 
direito à própria sobrevivência, pois já existe 
muita gente sofrendo a amargura e o deses
pero de não ter um pedaço de pão para ma
tar a fome de seus filhos. • 

'Parece que ninguém, seja em Manaus 
ou em Brasma, leva a sério que este proble
ma, que há muito tem sido denunciado por 
nós, relacionado com a apreensão de toda a 
madeira produzida na úttima safra (06/95 a 
06/96), pelo IBAMA. É um problema real
mente gravfssimo de cuja solução depende 
a sobrevivência de todo um povo.' 

"Do jeito que as coisas vão, sem provi
dências, sem nenhuma ação, por parte de 
autoridades e governo, há, inclusive, a pos
sibilidade, já plausível, de um levante de tu
ror popular, provocando situações irre
versíveis. As lideranças locais não estão 
conseguindo mais atender as necessidades 
materiais de uma grande multidão de famin
tos que diariamente procuram os órgãos pú
blicos municipais. Nem s:e pode prever a 

reação de um pai que tem os apetrechos e 
frutos de seu trabalho apreendidos e se de
teriorando às margens dos rios, imp~indo 
que este chefe de tamma continue a prover 
o sustento de sua famfiia e sem ter a quem 
falar ou recorrer." 

'A situação é tão caótica, tão cnlica, tão 
deprimente que os Prefeitos de Benjamin 
Constant, Atalaia do Norte e Tabatinga já es
tão querendo decretar Estado de Galamidade 
Púbfica, com a falência e a própria exaustão 
de toda e qualquer capacidade das Prefeituras 
de resistir a esta situação de crise. Não existe 
mais dinheiro, não existe mais emprego e não 
existe mais nenhum tipo de recurso para fazer 
frente ao problema • 

'Senhor Senador, sem exagero ou exa
cerbação, este documento nada mais é do 
que um verdadeiro PEDIDO DE SOCORRO, 
na esperança de que nosso clamor encontre 
ressonãncia, eco ou misericórdia de alguém 
de dentro do governo no sentido de autorizar 
a liberação da madeira, que já foi cortada, e 
madeira cortada, Senhor Senador, é corno fru
ta colhida Se não for utilizada se estraga e 
apodrece, e isso é o que está acontecendo 
com a madeira da safra 95196, provocando a 
crise que ora é relatada • 

"Nosso comércio está totalmente falido e 
as escolas estão para fechar, uma vez que os 
pais dos alunos não têm dinheiro ou condiçõ
es para manter seus filhos em sala de aula. A 
água e luz estão sendo cortadas por falta de 
pagamento e, o que é mais lamentável e preo
cupante, já encontramos mendigos, menores 
abandonados e ciianças de rua, experiência 
que nunca tínhamos viVenciado antes. COrno 
conseqüência desse caos social surgiram em 
nossas fronteiras a prostituição, a violência e a 
criminalidade em geral, anteriormente ausen
tes de nossa sociedade.' 

. 'Com a paralisação de todas as serra
rias, num total de seis, quatro em Benjamin 
Constant e duas em Atalaia do Norte - úni
cas indústrias da região -, a situação piorou 
dramaticamente, pois o problema deixou de 
ser só dos madeireiros, que representam 
sessenta por cento de toda nossa força de 
trabalho, para ser também dos carvoeiros 
que sobrevivem, indiretamente, da extração 
da madeira, como ajuntadores de refugos 
das serrarias para a produção de carvão e 
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também de agricultores e pescadores que 
não têm para quem vender seus produtos. • 

"Pelo amor de Deus, Senhor Senador, 
pelo leite que o Senhor bebeu de sua santa 
mãe, fale, peça, implore, suplique ao Presi
dente da Rep(blica, clamando a ele pelo bem 
e pela vida de todos os nossos filhos, velhos, 
mulheres e crianças, já que estamos vivendo 
a desgraça de uma autêntica hecatombe ou 
de um monslruoso holocausto, pois o trata
mento que estamos recebendo neste fim de 
mundo, onde o Brasil co!TleÇa, mas logo ter
mina por causa do estado de abandono, de · 
atraso e de subdesenvoMmento, o tratamento 
que recebemos, é tratamento de choque que 
só acontece em tempo de guerra. • 

"Senhor Senador este problema que o 
próprio governo criou em toda esta região, é 
tão cruel e tão gritante que disso tudo ele 
deve extrair uma grande lição de experiên
cia e sabedoria, qual seja, ao invés de só re
primir, de só perseguir, de só multar, de só 
prender, como fazem seus órgãos aqui ins
talados. Está na hora de o governo assumir 
a responsabilidade com o destino desta gen
te e trazer orientação e alternativas que pro
vam o desenvolvimento de nosso povo. • 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, emocio
nado - e, neste caso, a emoção é mais do que justi
ficada - dou conhecimento à Casa do teor desse 
dramático documento. De imediato, extraímos uma 
preciosa lição. A realidade dos grotões amazonen
ses não é a realidade vivida pelos gabinetes refrige
rados de Brasflia. Ela é sofrida, chorosa e dolorida. 
É feita de suor, de angústias, de muita morte e pou
ca vida. 

De modo algum poderemos nos manter alheios 
diante desse quadro de convulsão social, sob pena 
de condenarmos à inanição, pela eutanásia da omis
são, uma ordeira e trabalhadora comunidade. 

Faço, com a mesma dramaticidade do documen
to que acabo de ler, um veemente apelo ao Presidente 
Fernando Henrique Cardoso no sentido de que deter
mine as repartições federais envoMdas no lamentável 
episódio a adoção de medidas urgentes, no sentido de 
que seja contida esta agressão aos habitantes de Ben
jamin Constant, Atalaia do Norte e Tabalinga. 

Muito obrigado. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SENADOR FREITAS NETO NA SESSÃO 
DE 23 DE JULHO DE 1996, QUE SERE
PUBLICA POR HAVER SAÍDO COM lN-

CORREÇÃO NO DIÁRIO DO SENADO FE
DERAL, DE 24 DE JULHO DE 1996, PÁGI
NAS 13072 E SEGUINTES: 

O SR. FREITAS NETO (PFL-PI; Para uma oo
municação inadiável.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, temos manifestado, em diversas oportu
nidades, nossa extrema preocupação com a situa
ção das rodovias brasileiras. Houve tempo em que a 
luta dos parlamentares e do eleitorado visava à am
pliação da rede rodoviária, de forma a atender novos 
núcleos populacionais. Hoje a situação inverteu-se. 
Lutamos apenas para manter o que já temos. A falta 
de conservação está levando à perda de um patri
mónio de bilhões de dólares. 

· Esse problema se estende a todo o País, con
forme mostraram diversos estudos. No entanto, sua 
gravidade .é muito maior em determinadas regiÕes, 
em especial no Nordeste. Estudo da Confederação 
Nacional do Transporte, ao qual já nos referimos, in
dica que das dez piores rodovias do País, oito cor
tam terras nordestinas. Quatro delas servem - ou 
deveriam servir- o Piaur. São as estradas Teresina
Petrolina; Barreiras-Teresina; Salgueiro-Picos; e Pi
cos-Fortaleza. 

O Departamento Nacional de Estradas de Roda
gem acaba de confirmar esse diagnóstico, fornecendo 
um dado adicional espantoso. De acordo com a Confe
deração Naciornil do Transporte, 4,7"/o das rodovias 
estão em estado ruim ou péssimo, enquanto 88,9% 
apresentam-se em estado regular. No Piauí, informa o 
DNER, a proporção de estradas federais em condiçõ
es ruins ou péssimas eleva-se a SOo/o. 

A população revolta-se contra o descaso. No útti
mo final de semana, os produtores rurais do sul do 
Piauí interromperam por 20 horas a BR-135, na entra
da da Cidade de Bom Jesus. Afinal, essa importante 
rodOvia, que liga Teresina à Bahia, e, a partir daí, ao 
Centro-Sul do País, conta com 460 quilómetros abso
lutamente intrafegáveis. Esse movimento mereceu am
pla cobertura da imprensa do Piauí, notadamente dos 
jornais Meio Norte e O Dia, em reportagens cujo texto 
incorporo a este pronunciamento. 

Ao noticiar o protesto, no dia 22 de julho, o 
Meio Norte registra· que •a manifestação foi pacífica 
e contou com o apoio da sociedade, chamando a 
atenção para o isolamento do sul e as dificuldades 
impostas ao desenvolvimento da área·. Quem, como 
eu, percorre com freqüência o Piauí pode corroborar 
esse julgamento. Em todos os municípios que visito, 
ouço a cobrança de providências para sanar essa di
fícil situação e posso constatar pessoalmente a pro
cedência da reivindicação. 
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A irritação do povo chegou a tal ponto que os 
organizadores do protesto já avisam que fecharão a 
rodovia por tempo indeterminado, caso em trinta 
dias não se inicie qualquer obra para recuperar a 
BR-135. 

Em editorial intitulado SOS rodovias, o jornal O 
Dia adverte: •o Governo, que tanto fala em moderni
dade, que se. diz preparado para lançar o País no 
novo milênio, não dá resposta convincente para. um 
problema que estrangula a economia piauiense, in
viabiliza negl)cios, iSola municípios e, como demons
trou o episódio do último final de semana, já começa 
a gerar desespero e determinar atitudes radicais". 

A Bancada federá! do Piauí tem-se esforçado 
por resolver essa siluação, buscando recutsos para 
fazer frente. à deterioração de nossa malha rodoviá
ria. No entanto, .seu esforço não tem encontrado res-
posta por parte do Executivo. . . . . 

Mostra o Meio Norte do dia 23 que o custo tó- · 
tal para corrigir as graves deficiências da BR-135 iria 
a R$20 milhões. Não se trata de nenhuma despesa 
astronômica, caso comparada a outros gastos que o 

Governo Federal vem fazendo. No entanto, apenas 
R$9,5 milhões foram previstos no Orçamento Geral 
da União para este ano. E, desses reculSOS, só R$3 
milhões estão disponíveis. Só se poderia mesmo es
perar o quadro de devastação que encontramos e 
que está revoltando a população do Piauí. 

Transmito aqui a revolta do meu povo contra 
essa situação. Pretendo procurar imediatamente as 
autoridades responsáveis pelo setor para manifestar 
minha indignação e reclamar providências urgentes. 
O Piauí necessita de apoio do .Governo Federal e 
não de discriminação,· corrio vem ocorrendo. Sua ter
ra - essa mesma terra cruzada palas rodovias que 
necessitam de reparos - apresenta enorme poten· 
cial. O desenvolvimento,· entretanto, parece longe e 
está longe justamente em função do descaso que o 
Estado encontra. · ... 

Muitó obrigado, Sr. Presidente .. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. FREffAS NETO EM SEU DISCURSO: 

z.f:so M-c····~QifiiruoFiTÊ· --.~I u JORNAL DE OPINIAO 

Produtores fecham BR no Sul do Piauí 
Manifestação contra a precariedade d;s estradas no Sul do Estaclu reuniu a comunidade c: provocou 

um grande eng;:uTafamento na BR~I35. na a:hurol de Bom Jesus 

Um protesto pacífico de produtores 
do Sul do Estado interrompeu por 20 
horas a BR-135. na entrada da cidade 
de Bom Jesus. A estrada se encontra 
em precárias condições, o que prejudi
ca o escoamento da safr-.1. A manifesta
ção começou no início da noite de sá-

bado e terminou no me.io da tarde de 
ontem, depois de provocar um grand~ 
engarrafamento na ponte sobre o rio 
Gurguéia. A BR-135 está completa
mente destruída em quase 500 quilô
metros até a Bahia. 

SEGUNDA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 1996 
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Bloqueio congestiona a BR-135 
Produtores-da re
gião Sul fazem 
protesto pacífico 
contra as más. con
~ões da estrada 

A . s· precúiu condiçl5es du 
estradas no sul dn Estldo 

provocaram gigantesco proteSto 
dns produtores da regilo. que in
tem>mpenm por 20 bom a BR· 
135 na entrada da cidade do Bom 
Jesns. A mlllifestaçlo foi padllca 
e coatou çom o apoio da aoc::ledao
de .. chamando .a atençlo pua c 
isolamento do sul e u dific:ulda
cles impostas lio clcsenvommeDlo 
da;irea.· . . . 

0 pro1<SIO éomeçon DO infclo 
da noite do dbado e termÍDOII DO 

meio da Wde do ourem. depois do 
causar nm gnDdo euwraflmcnlo 
na ponte' sobm q Gurga& na en-· 
lrSda do Bom Jesus. O 1ocsl psza · 
a manifestaçlci foi escolhido por 
ser o único ponto que permita a · .. 
intemlpÇio zoa! dn tráfego na BR· · 
135, a rodovia que lip o sul com 
~ norte dn Pisuf e SC<W de canal 

de· escoamento da produçio do 
grlos na regilo dos cerrados. 
Anzatmenre, a 13!5 estA completa
mente destruída em quaSe SOO 
qwlômetros: ~ a fronteira com a 
Balúa. . 

No início da tardo de 'ontem:
mas de carros que ocupavam u 
duas mlos da IOdoviu fomtavom 
um engarrafamento de cerca dti: 
quatto qui!OmettoL Como teV<!·o: 
apoio de todos os segmentoS -
ciais e politicas da teglio, a DWII
fesi&Çio foi mucada pelo CIMI!· 
vimeuto das famlliu. inclusivo 
~ ·o impcx-' que Caí 
pacifica", disae o prndntcr Olfrio · 
Toodom da Fonseca, um p>lcho 
que mera em Bom Jesa& e produ: 
aaoz e cria pelo em Baixa Gntt
de dn Ribeila.. 

O próprio 011rio, conhecido 
. como Mico, chegou ao JtiiiDidplo 
na madrupda do dominp e teve 

. seu curo retido a dois quil&mo
tltll do CUL 'Faz pu1e da DWII
festaçlo', lembnDdo que esli ~ 
dez IDOI 'DI. regilo o mmca YiD a 
~ ~ sinsaçlo !lo l1lim. So-

01 ~m 

jnndo cOicula. u CÓndiç15es hoje 
.mtenre DO sul do Estado' elevam 
o cnsto do ptDdnçlo em~ 

Arilron ParoDie, que produz 
soja e aaoz em~ diz que a 
menifestaçlo tem o p10p6sito ~ 
chamar a ll1eDÇID psza o problema 
da .. gilo. ·o poder polílico estt 
de ODS1U- o sul dn Piaul". diz. 
~c:entando ter &·cspei'IDÇ& de 
que O pro1<SIO J:e&lizaclo DO fiDal 
dosemsnachaiaeaateuçlo pszao 
drama vivido pela teglio sul. Ele 
observa que a maioria das esua .. 
duutilizadaspszaescoameDIOda 
safra na teglio fonm ros1aUndu 
"pcloa pr6prios produ.tore•• quo 
utilizam IUU miquinu e r:ecur
soo.. .,.... -

•Ficã diffcil nossa regilo ter 
um funuO dilltiD desse jeito', dos

toca ArilloD. o empresirio -
ta que todos sofrem aa re.s;ilo 
com este quadro. caótico. •o co-. 
merciante. O tnbalhadgr0 0 prociu. 
tor,'todo mundo petde com essa 
si~açlo' •. cobrando uma aç:lo 
mais cf~va. csptei•lmentc pelos 
sovemos do Estado e Fedenl. 

PopulaçãointerditaBR-135 
Ct!!treo de SOO pessoas atravessaram máquinas na pista; próximo o Bom )P-s~ts 

A BR-135 esteve inrer· rárias. c.:mn caix<.es dentnJ. 
ditada por 20 horas. da noite foramimpcdi~usdepa.<Sarpclo 
de sábado até o inicio da tarde trecho./\ PuliciaMiliraracom~ 
de ontem. êm pmtc'itO de: pn- panhou à dis.lância a movi-
pulares contra alt prccâl'i:J<; mc-nt:Jçãu. 'lut.• se desenrolou 
condiçôcs de tr.ífc~o .. O atn p:u:iril.:<lllll"ntc.•. apc:!klrde dois 
aconteceu pró;dmu :Jn muni- traturc:\ c uma m:iquin3 ter 
cípio de Bom Jc:sus. di'>li.tnlc sidu ,,;nlucada nu mcin da cs-
dcTc:rcsinõlccn.:adc605qui. tr;uL-.. O proh."Stn -.c deve à 
lômetn>S.econloucumap:lr· falia llt• :u;ãu dus t=.ovcmus. 
tici~çãu de 5(~0 pc,.soas. l~c.lt•ral e F!Otat.lual. para rccu· 
Durante o pc:ritxlo da intcrdi- p.:rar a UR-1 JS no trecl•o cn· 
ção. caminbtJcs. õnihu,.. am- trc Bum Jt·su'\ c Cristino Cas. 
hulãncia~catécmTti .. ,Jcfunt·· u''· :· t' "'7A 
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Teresina, Segunda 22 de julho dà, 1999 ·... .. .. . -~. ' " .. ~ . ~\.:'" 
Em_lr!OVimettiopolrlico. can~r.~ir~ ~a 81-135 aigináoclo ~o~ Jorrx:JcN;a eo~ ok-~~tt 

EntradadeBomJesus:ficouinterditada 
. . 

CERCA ele SO Clftrinb 1 el do local. pon ponicipor do 110. 

roo~ eatre u 181100 dct SepmdoofaDcionúiodODe-
n-eu 141100 dct """""a ~ Elladual de Esndas e 
BR-135, na miada da c:idlde dct RodaJCILI·DER. de Bom Jesus. 
BomJesas,60SKm.,SaldoEIIa- R•immwloFnDc:ilcoFenein.o6r
do.cm pnllaiO-ascaadiçoes . aJO Dada pode fazer para c:oasenara 
du eslradu.Maisdecem·~ Jodovil, elllbcÀ porte dela seja da 
eatre .....,., &übas e cmrinMet. mpnmabUidade do 6rdo. DOr ro~,. 

ficanaa ~ Eles aiJcm'a ..,_ de---. 
cupaaçlo da rodovia. O v;...-: ." Tudo depeDde do governa· 
feito do liiGDÍdpiO - J*ll \ dar. O DER alo 1em cliobCiro. A .. 
çlo. · lilulçloaqui6lrille. Desde o gover-

: ObJoi&ucic>-•aapu- aoAiberUISilVIIalosefazaadaDa 
sasemdapaa~equeficaaJOO- eslllda. A dDica coila que foi feila. 
daCIIIDdadacidade. OP**foi IICIIe pcdodo,usimiiiCSIIIOcm par· . 
J*{ficoe--• I · I ceria coma Prefeilula, foi colocor 
da Pálrda Miliar. Paodlaaw da . cucalbo aoa baraeos", revelou· 
Jqili.doocaadaadenllll opaloao . Farein. Leia mais 101ft o ......,to 
~AiplllddeiM.. aa pqiaa 7A. 
c-..,deOilboá,acacadctiOICm OprotatodoscaminbOneiros 

dei•011 na BR-135, an1eon1cm e on
tem. um congestionamcnco de: cerca 
de 100 \'Cfculos. O lrinsito só foi· 

. libcndo no inicio da Wdedeontem. 
apesar de os manifcslanlcs alo ..,.. · 
n=m recebido nenhum' garantia da 
n=alizaçllo do <en-iço .0Jicitado. 

. -: Pata poder continuar o trans

portedeP"'"'8ciros,osempr0.o;asde • 
ônibus ciYeram que rec:mrcr llroa 
de vcfCilos. Na entrada da ronte. os 
pasoagciros dos ónibus que vinham. 
em um senlido pa."'saV311\ para u que 
vinha no outro e vice~Versa. . . ·· . . . ... 

A roponagcmde O Dia tentou . 
ouvir os produtores rirrai~ de Bom : 
Jesus. mas alo conoepiu falar com 
.ICnhumdelcs. ap6scncertado~ blo
Queio. 

Teresina. Terca 23 de julho d~ 19® 

IDITORIAL PIAUfa o Fechamento da BR em Bom 
jesus, no sul do Piou(, pode ser o primeiro passo de um 
movimento, de pressão contra o Governo. 

SOS rodovias 
ONTEM foram os produtores e 

moradores de Bom Jesus. no sul do 
estado. Amanhl, quem =4? Esta ~ 
uma indagaçlo procedente quando 
se estA falalldo das dü!ceis condi· 
ç!Ses cm que permanecem as estra
das, federais e estaduais, do Piauí. 
mesmo depois de tantas reclama
çlles. reportagens, protestos e ouuu · 
nwúfestaç!!es de n=ptldio ao caoa 
das estiadas bruilciru. ·. · 

OprotestoqucmanteveaBR-135 
fccbada ao trlnsito por 20 horas, ..0 · 
trecho distante de TereSina c:ea:a de . 
~00 quil6me1101, Pode rep=en~. 

apenas o deseocadeemento de um 
processo com boas possibilidades de 
rendernovoscopfhllm o~· 
geral, sem que haja sensibilidade do 
Poder Cetllrli, em Brullla, pora 
agilizar meios de comcsuiruma..,. 
luçllo defini1ivL 

Quando cbov!i se alegou que de 
nada adianlaria 1rllbalbar na recupe
ração das cstnldas, àquele momento. 
Superadaafaseillvemasa.noCIIIalltD, 
os braços dos opetlúios permancccm 
cruzados, devido ã uma llegada falta 
deret~~~SC~L CoJII!>se p""'o5C'D"' .... 

pear pela soluçlo'. 1DD problema 
que ji deYeda est.r l'çra da pauta do 
disrns~ no B_m.Siilámuito tempo. 

O Oovemci;" ·iaala fala em 
m"""'""'ioaeoot'ICdadeiiO. e, ··~ ciiz ~ ~-,. .. P...--
J*IIIOÇil' o pofa· no novo lllil!nlo. 
nlo din=spcota~ ... UÍ!I 
'pmb!cma que ~lá.""""""" 
plmjej..i, hMiiliííili: n.p.;.., isÓia 
""""rfPioe e,.c:Cmo -1,. m pclj i Q oePI
s6dio do dltimo 1iDa1 de .......... j 
~·aeard · pem4clr:botmlna . 
atiludca radicai~ 
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.Piauí tem· 50% de rodovias em mau estado 
.,. Â~ IS% das estradas federais estio cm situaçl.o considerada boa. O DNER avalia que precisa 

, , de RS. J2 milhões para uma operação tapa•buraco-

O estado de conservaçi!O das rodo
vias federàis nci PiaUí é tio crítico que 

· apenas IS% de~ têm coridição.de trá
fego considerada 'boa'. Pelo menos 
50% estio péssimas ou ruins, segundo 
avaliaçãp do Ílcpartamento Nacional de 
. Estradas de Rodagens (DNER). A BR-

·1J5, que foi intcnOmpi4a em protesto 
no .final de semana. exibe 460 quilõme
tros intrafegáveis, toinâilils pelas cra!C- · 
'iás. O DER estima qUei sejam necessá
rios R$ 12 milhões ~"üma ~ 
tapa-buracos DaS rod~áS fccferOis. .. 

. ·: ' . 

Estradas federais estão intrafegáveis 
O pníprio DNER admite que apcna.~ IS% da.ç, nxhwia.ç, federais no Piaur estão em condiçf»es hu<Js de troífCgo. Mcl:ulc dc:I:L"' ~~tá 

,. csbutacada.e ruim para o trãfezo 

M etade dos 24 -m.n quilO me· 
uos de rodovias federais as·. 

faltadas em território piauiensc csti 
em condições péssimas ou ruins de 
tráfego. se~undo dados do Departa· 
mento Nacional de E.<>tradas de Roda
gem. A BR-13S lC'm 460 quilõmcltO:o 
necessitando de obras pcs.:~das de resa 
tauração e conserv:tção. ma.-.. dos RS 
9.5 mithõe5 previstos nn nrçamento 
f~deral deste ano.. apena5 RS 3 milhõ-
e::o estão disponíveis. O custo total 
para deixar a estrada boa é estimado 
em RS 20 milhões. 

0 le\·antamento dn DNER é do 
primeiro uimesue deste ano, quando 
ainda havia chuva e menor qu01ntida· 
de de buracos nas estradas. federais. 
Ele considerava que 35% da malrul 
viária federal asfaltada estavam •re· 
guiares•. ~nquanto apenas I SIK apre· 
sentavam bom estado de conscnõlÇão 
e tr:ífcs:e. 

HojC. o5 160 quilõmetros d;~ BR· 
230 (entroncamento BR·3161Floria· 
no) estão quase que totalmente ~
racados. Também sJo péssimas as 
condições da J!R407 (at~ Paulista· 
na). A BR·= (Piriplri/TI:mguá) c a 
3 I 6 (a~ Pie os) sio também duas ro--: 
dovias federais que n.eecssiU:m de 
serviços ~t:et. 

O 'icvania.mento do DER conside
rou a necessidade de RS i2 milh6cs 

apenas para uma operaçlio tapa-bufa... 
cos nos 2..2· mil qui16mctros das es
tradas federais ao Pi~ui, Mas o di· 
nheiro garantido para este ano é de 
apenas RS 4 milhões..-:;-

. O fechamento da BR·IlS. sábado 
e domingo. em Bom Jesus (640 qui· 
lõmctros ao Sul de Tercsina) foi ato 
extremo de protesto de politicas.: ~ 
dutores c da comunidade. Os organi· 
zadores do ~sto já avi~:mun que 
se dentro de 30 dias nlo Cor iniciada 
qualquer obra para recuperar a BR· 
135. a rodovia :;cd fechada por tem· 
po indetcnninado. • Alguns mai:o radi
cais.. cansados de e.o;pe:r.~r por uma s~ 
lução que nào cheta. querem cortar a 
e:olr.lda numa cabeça de ponte' c:omo 
c-»a aqui de Bom Jesus•. informa 
Arilton Parente, produtor de· soja cm 
Gilbub. 

Parente iRforma que c;:om o dinhei•. 
ro colocado ~ disposição é possível 
reparar 160 quiJõmeuos da estrada. 
Ma:;; enquaoto a ajuda do z.ovcmo 
não chea;oL a C$Uada vai 5Ct' I'C$laura· . 
da pekt e:;.forço pe:mW de cada. um 
dos que dependem ~la.·. 

·As empresas de ônibus que ainda 
utilizam. a 13.5 fazem o roço das mar· . 
a:ens. Dpnos de eaminhões fazem n· 
quinha. compram combustível e 

etr.1:!.o;~ asfá!ti::a e tõlp<:m bu::icc:: c 
os produtor'C$ vez por outra se reú
.nem e colocam scu.o; tratorcs para me· 
Jhorat acostamento." tapar burxos c 
até: fõlZCr roço lateral. · 

O empresário João B3tist:a Pedrosa 
Macena. de Canto do Buriti. é um 
dos que não tem muita. esper.mça na 
açio do governo. No domingo, eJe 
estava em Bom Jesus ajudando a in· 
terditar a estrada. •Faço isso porque 
nio aguento mais p.::tgar uma conta 
duas vezc~ Se pa&:o impostos. exijo 
uma estrada boa. ma:;; para. que meus 
caminhões tr:~feguem com o mínimo 
de segurança e de Prejuízo. tenho que 
cu mesmo tapar os butilc:os•. diz. rc· 
voltado. 

Macena gastou RS 6 mil do pr(,. 
prio bolso para tapar buraeu:;; num 
trecbo de 62 quilômetros entn: Elizeu 
Martins e o poço Violeta. Contou 
com pequena ajuda do DER. fornece· 
dor do asfaJto. Mas o Depanam~ntu 
EstadUal de Estrada~ de Roda;em 

. suspendeu o Comcc:imento e chegou · 
:ao fim o lr.lb:llho do empresário. 

Ontem.. o Meio Nonc tentou ouvir 
O· dirctor do DER. João Si. e do 
DNER. Wilton Moura S:mtm.. ma" as 
dois estavam na praiõL eín Luís Cor
reia. cidade privilegiada com pane 
dos 35% de rodovias federais em 
condiç6cs regulares de tr.ife;o. -
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23ª Sessão Deliberativa Extraordinária, 
em 25 de julho de 1996 

2ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Levy Dias, Emandes Amorim e Ney Suassuna. 

ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade- Antônio Carlos Magalhães
Antônio Carlos Valladares- Artur da Távola- Bello 
Parga - Benedita da Silva - Beni Veras -Bernardo 
Cabral- canos Bezerra - Casildo Maldaner - Cou
tinho Jorge - Darcy Ribeiro - Edison Lobão -
Eduardo Suplicy - Élcio Álvares - Emma Fernandes 
- Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperi
dião Amin - Raviano Melo - Francelina Pereira -
Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata -
Guilherme. Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto 
Lucena- I ris Rezende - Jader Barbalho- Jefferson 
Peres - João França -João Rocha - Joel de Hollan
da-Jonas Pinheiro-Josaphat Marinho - José Agri
pino - José Alves - José Bianco - José Bonifácio -
José Eduardo Outra - José lgnácio Ferreira - José 
Roberto Arruda - José Samey - Lauro Campos -
Levy Dias - Lucfdio Portella - Lúcio Alcãntara - Lú
dio Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro 
Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Onofre 
Ouinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez Te
bet - Regina Assumpção - Renan Galheiros - Ro
berto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá -
Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sérgio Ma
chado - Teotónio Vilela Filho - Totó Cavalcante -
Valmir GarqJelo - Vilson Kleinübing - Waldeck Or
nelas 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
lista de presença acusa o comparecimento de 70 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra a V. Ex", por cinco minutos. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Para 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, apesar das 
más notícias que o setor agropecuárTo tem recebido 
nos últimos tempos, ontem recebemos uma boa no-

tícia: um fax do Governador do meu Estado e do Se
cretário de Agricultura. Sr. Jeremias Pereira Leite, co
murúcando que a pecuária bovina do Estado de Mato 
Grosso foi liberada para a exportação de carne para 
Corrurúdade Européia Após muitos e muitos anos de 
luta intensà, o Estado foi habirrtado para fazer a expor
tação de came bovina para a União Européia 

Essa notfcia é de transcendental importância 
para o meu Estado e para o Centro-Oeste. Mato 
Gro5so tem hoje um dos maiores rebanhos bovinos 
do Brasil e sofria as graves conseqüências de não 
poder exportar para o Mercado Comum Europeu em 
função da lebre aftosa, que grassava em quase todo 
o Estado, principalmente na região do' pantanal e da 
baixada cuiabana Houw um esforço muito grande 
do Ministério da Agricuttura e da Secretaria de Agri
cuttura do Estado. Com isso, chegou-se a esse desi
derato, a essa grande vitória para o setor produtivo, 
para o setor econômico do meu Estado. 

Quero, nesta oportunidade, parabenizar o Gover
nador Dante de Oliveira. que foi um lutador dessa cau
sa. S. Ex" enviou uma missão à Europa e trouxe a 
missão de Bruxelas.a Mato Grosso. Nessa empreitada 
estiveram também envolvidos o Secretário de .Agricul
tura do Estado, Jeremias Pereira Leite, os sindicatos 
rurais do Estado,' que participaram ativamente dessa 
campanha, os frigornicos, que colaboram inclusive 
com a participação financeira para a;.xiar na campa
nha de erradicação da febre aftosa no Estado de Mato 
Grosso. Enfim, houve um grande mutirão do qual to
dos participaram: o Governo Federal, o Governo Esta
dual, as prefeituras municipais, os frigornicos, os. sindi
catos. Graças a esse grande esforço comum, pôde-se 
chegar a esta solução: o fim da febre aftosa no Estado 
de Mato Grosso, concretizando a possibilidade de o 
Estado agora exportar para a União Européia a sua 
grande produção de carne bovina. 

O Sr. Gerson Camata - Permite V. Ex" um 
aparte? 

O SR. CARLOS BEZERRA - Ouço com pra
zer V. Ex". 

O Sr. Gerson Gamata - Quero curqJrimentar 
V. Ex" e o Estado de Mato Grosso por essa conquis-
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ta, que também é uma conquista para o Brasi~ pois 
mais uma região se habüita no mercado internacio
nal. Cumprimento V. Ex" de uma maneira especial, 
pois, por modéstia, não está dizendo que foi em seu 
governo que começou a grande campanha de com
bate à febre aftosa em seu Estado. Esse resultado 
não se produz de um ano para o outro. O Espírito 
Santo já esteve, em certa época, fora do mercado, 
ocasião em que travamos uma luta de cerca de oito 
anos para a erradicação da doença. De modo que 
os frutós que Mato Grosso colhe hoje são daquela 
árvore que V. Ex", quando Gowmador, começou a 
plantar e que, por modéstia, está se recusando a di
zer. Portanto, esse dia de festa, de glória, de con
quista para Mato Grosso é, na verdade, a colheita 
daquHo que V. Ex", em seu governo, acreditando, 
começou a plantar e que o Gowmador Dante teve a 
perspicácia de continuar, fazendo com que, encerra
da a campanha, combatida a febre aftosa, pudesse, 
então, se lançar o Estado de Mato Grosso a essa 
grande conquista, ao Men:ado Corrum Europeu. Ao 
cumprimentar os pecuaristas e todo o povo de Mato 
Grosso, quero render essa homenagem de justiça a 
V. Ex", pelo seu trabalho. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Muito obrigado, 
Senador Gerson Camata. Realmente, foi no nosso 
Governo e quando Ministro da Agricultura o Senador 
lris Rezende, nosso companheiro e amigo Senador 
por Goiás, que se iniciou essa campanha, que du
rou, praticamente, uma década para chegar, agora, 
a esse resultado positivo. Portanto, contamos tam
bém com a valiosa colaboração de S. Ex" no Minis
tério da Agricuitura à época. 

Aprowitando essa discussão da febre aftosa, 
quero afirmar que o Brasi precisa de um programa de 
desenvolvimento. O Brasü não pode continuar nesta 
pachorra em que se enContra. Precisamos gerar um 
milhão e oitocentos mil empregos por ano, entretanto, 
o País está emperrado já há mais de uma década, não 
se desenvolvendo. Este Governo não mostrou ainda a 
sua face do deseni/Oivimento. O real não deu resulta
dos positivos para o desenvolvimento. 

Entendo que a nossa região pode levar o Brasn 
a instalar imediatamente um programa de desenvol
vimento. Aliás, propusemos, inclusive, o Prodecor, 
que está nas gavetas, para ser lançado pelo Presi
dente Fernando Henrique Cardoso. A nossa região é 
a mais viável para o desenvolvimento hoje no Brasil. 
Alguns pensam que a solução do Brasil passa pelo 
desenvolvimento industrial, que o emprego seria ge
rado apenas pelas indústrias. Mas o emprego pode 
ser gerado no campo em grande quantidade. 

A nossa região pode ser a maior produtora de 
alimentos do mundo. O Brasil, através dela, poderá 
ficar sem competidor, poderá ter o monopólio da co
meroialização de alimentos do mundo: de grãos, de 
carne, de farelos. O Brasil pode deter totalmente 
esse monopólio. 

O Sr. Lúdio Coelho - Permite-me V. Ex" um 
aparte, nobre Senador Carlos Bezerra? 

O SR. CARLOS BEZERRA - Pois não. Ouço 
o aparte do nobre Senador Lúdio Coelho. 

O Sr. Lúdio Coelho - Senador Carlos Bezer
ra, essa informação que V. Ex" transmite à Nação 

. brasileira é muito importante. O· Estado do Mato 
Grosso, desde a sua Criação, quando nos desmem
bramos do Estado do Mato Grosso do Su~ vem ten
do uma seqüência de governadores voltados para o 
setor agrícola. A Nação brasDeira, talvez, n_ão tenha 
conhecimento do que ocorreu naquele Estado: o de
seni/Oivimento da agricultura, da pecuária. A implan
tação de técnicas avançadas em uma associação 
muito intensa entre a agricuitura e a pecuária está 
transformando Mato Grosso em um Estado muito 
importante no contexto nacion~ no setor da agricul
tura e da pecuária. Felicito V. Ex" por esse aconteci
mento e pela participação que teve para que aconte
cesse a erradicação da febre aftosa no nosso Mato 
Grosso. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Agradeço o 
aparte de V. Ex" Senador Lúdio Coelho, a pecuária é 
o setor que mais se desenvolveu no País, nos últi
mos tempos. Nos últimos 1 O anos, ela teve uma 
e110lução tecnológica assustadora. A pecuária de 
corte no Brasil passou a competir com a Argentina e 
o Uruguai e está conseguindo isso rapidamente. 

Na nossa região, o casamento da pecuária 
com a agricultura tem tido um enorme sucesso, per
mitindo um grande ganho econômico para os produ
tores. E o Governo Federal deveria incentivar, atra
vés de um programa especial para a região, que é 
propícia, a produção de carne, alimentos e grãos em 
grande quantidade, para sustentar o Brasil e para 
exportação tarrbém. 

·O Sr. Emandes Amorim - Permite V. Ex" um 
aparte? 

O SR. CARLOS BEZERRA - Ouço V. Ex", 
com prazer, nobre Senador Emandes Amorim. 

O Sr. Emandes Amorim - Fiz um pronuncia
mento, ainda esta semana, a respeito da preocupa
ção que tenho com o problema do rebanho nacional. 
Hoje, com a crise. econômica que estamos vivendo e 
que está fafindo tantos pecuaristas, vemos abater, 
em todo o Brasil, uma enorme quantidade de matri-
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zes. V. Ex", juntamente com o Governador de Mato 
Grosso, Dante de Oliwira, estão buscando esse ca
minho da exportação. Isso implica que Rondônia, 
que está ao lado, .também deve participar desse pro
jeto de exportação. A nossa preocupação é que o 
Governo não está dando nenhum incentivo à pecuá
ria e os pecuaristas estão abatendo suas matrizes 
por falta de opção e recursos de financiamentos. 
Cabe, então, mais um esforço, não só para abrir 
esse mercado, mas também para cobrar do Gover
no, dei Ministro da Agricultura, a possibilidade de tra
zer recursos para ajudar esses pecuaristas. Estive 

. em São Paulo e assisti à matança de matrizes no
vas, sadias, que teriam condições de, por muito tem
po ainda, dar produção para a fartura ou a manuten
ção desse mercado de carne para exportação. Isso 
nos preocupa, Senador. 

O SR. CARLOS BEZERRA - No meu Estado, 
Senador, o abate de matrizes aumentou 30%. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senador 
Carlos Bezerra, a Mesa informa a V. Ex" que seu 
tempo já se esgotou há seis minutos. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Sr. Presidente, 
peço-lhe apenas mais um minuto para encerrar o 
meu pronunciamento. 

O Gowmo Federal, alguns Ministros e dirigen
tes deste País só enxergam o eixo Rio-São Paulo, 
só conhecem a ponte aérea, não conhecem o inte
rior do Brasil e as suas potencialidades. 

Faz-se necessário, então, um programa de de
senvolvimento já, imediatamente. E essa região está 
madura para isso, está pronta para ser a grande pro
dutora do País e do mundo e permitir que o Brasil 
venha a ter o monopólio mundial de alimentos. Hoje 
e amanhã, cada Vez mais, o alimento toma-se mais 
estratégico do que o petróleo, do que a energia E o 
Brasil tem tudo para deter o monopólio da produção 
de alimentos no mundo e não o faz. E não o faz por
que seus líderes não enxergam, não vêem a grande 
oportunidade que o País tem pela frente na Região 
Centro-Oeste, a nossa região. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Carlos Be
zerra , o Sr. Emandes Amorim, 4g Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Levy Dias, 3" Secretário. 

O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra· para uma comunicação ina
diávél. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Concedo a 
palavra ao Senador Francelina Pereira. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG. 
Para· uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) - Sr.Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
hoje, dia 25, comem<ira-se, no Brasil inteiro, o Dia 
do Motorista 

Em Minas Gerais, particularmente em Belo Ho
rizonte, temos um apreço e um convívio especiais 
com toda classe de motoristas do Estado, que forma 
uma legião imensa e que se identifica perfeitamente 
com o sentimento de Minas, com a nossa capacida
de de trabalho e com uma prestação de serviços da 
maior importância para Minas e os mineiros. 

Nesta data sempre estivemos presente à Igreja 
de São Cristóvão, no Bairro de mesmo nome em 
Belo Horizonte, onde se celebram missas e outras 
SOIE1nidades, em homenagem aos motorislàs do meu 
Estado. 

Convém lembrar, Sr.Presidente, que a criação 
do Bairro de São Cristóvão resuRou de um projeto 
de lei de minha autoria, quando wreador na Câmara 
Municipal de Belo Horizonte. Portanto, o Bairro e a 
Igreja recebem da nossa parte um carinho especial, 
assim como a estima e o respeito de todos os que 
freqüentam aquela Casa de Deus. 

No dia de hoje, Sr. Presidente, serão homena
geados alguns motoristas. Pessoalmente, dewrei 
entregar um troféu ao lnspetor Cândido Moreira, mo
torista civil do Departamento de Polícia Rodoviária 
Federal; e receberá troféu especial como Motorista 
Padrão o Sr. Nitton Gomes Ferreira. Ao mesmo tem
po, serão homenageadas as classes de transporte 
escolar, prestação de serviços, cargas - particular e 
passageiros -, táxis, motorista civil, coletivo rodoviá
rio, coletivo urbano e motorista e motociclista milita
res. Todas essas classes serão homenageadas pe
los mineiros e os belo-horizontinos, especialmente, 
no dia de hoje. 

Convém assinalar que, com este pronuncia
mento, nós estamos iniciando o debate sobre o Có
digo de Tránsito Brasileiro, em tramitação já no turno 
suplementar. É uma medida que o Senado está to
mando da mais profunda importância para o País, 
com o objeti110 de dar fim à impunidade nos crimes 
de trãnsito no Brasil e, ao mesmo tempo, oferecer 
ao País um código especial, que trata detidamente 
de toda a problemática nacional. 

Quero, portanto, neste Dia de São Cristóvão, 
prestar a homenagem do Senado da República aos 
motoristas do Brasil e, em especial, aos de Belo Ho
rizonte, ao mesmo tempo em que estamos iniciando, 
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no turno suplementar, a discussão de um diploma 
importante para os próprios motoristas, que é o Có
digo Nacional de Trânsito Brasileiro. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a 

palavra ao Senador Jefferson Péres, pelo prazo de 
cinco minutos. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, em boa 
hora o orçamento se tomou o centro do debate na
cional, no Congresso e na imprensa. 

Creio que eu, na tentativa de formação de uma. 
Comissão Parlamentar de Inquérito, e o Senador 
Carlos Wilson, com o seu desligamento da Comis
são de Orçamento em protesto contra irregularidades 
denunciadas e não apuradas, nós dois demos alguma 
contribuição para que esse debate tão úl!l e tão neces
sário seja aprofundado e resuHe em medidas efetivas 
para corrigir as distorções hoje existentes. 

Tenho em mãos, Sr. Presidente, as recomen
dações constantes do relatório final da Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito, que apurou as irre
gularidades no Orçamento. E verifico que, entre ou
tras modificações propostas, consta a mudança pro
funda na sistemática de elaboração do Orçamento, 
com as. seguintes sugestões: 

1° - elaboração das propostas orçamentárias 
(Orçamento Plurianual de Investimentos, Orçamento 
Geral da União, Orçamento de Investimento das 
Empresas Estatais e Orçamento da Seguridade So
ciaQ e dos projetos de créditos suplementares em 
conjunto e simuHaneamente pelo Executivo e Legis
lativo; 

2"- a discussão e elaboração das propostas 
será precedida da votação de uma LDO de nova 
configuração que, entre outros requisitos, fixará a 
distribuição das dotações para cada ministério, ou 
fundo, ou setor da administração pública. O projeto 
da LDO, enviado pelo Executivo, será discutido em 
todas as comissões técnicas permanentes da Cãma
ra dos Deputados e do Senado Federal, as quais 
aluarão em reuniões conjuntas, e aprovado pelo Ple
nário do Congresso Nacional 

3"- as propostas orçamentárias setoriais (Edu
cação, Saúde, Meio Ambiente, Minas e Energia, For
ças Armadas) serão discutidas e elaboradas nos 
plenários das comissões técnicas do Senado Fede
ral e da Câmara dos Deputados, em reuniões con
juntas, respeitados os limites de que trata o item 
anterior, com a efetiva participação de repre
sentantes do Executivo, preferencialmente em 
sessões abertas; 

4"- tais propostas serão votadas pelos inte
grantes das comissões permanentes respectivas, 
conforme regra regimental destinada a regular a par
ticipação de deputados e senadores nos novos cole
giados, de caráter misto. 

Mas ao propor uma ação articulada, conjunta, 
do Executivo e do Legislativo,. com transparência na 
elaboração da proposta, propus também à Comis
são limitações ao poder do Congresso, Sr. Presiden
te, entre as quais a Umitação do Poder de Emendar 
a Lei Orçamentária. 

A certa altura, diz: 
Ao se transferir para legislação intra-constitu

cional o que hoje consta da Carta Magna, referente 
ao processo de apreciação orçamentária, devem-se 
permitir unicamente emendas de autoria de Comis· 
são, Bancada e Partido Político, fixados os seus va
lores atrallês de critérios de proporcionalidade. Ou 
seja: propõe a proibição de emendas individuais, 
que por mais legttirnas que sejam, dão margem, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a manobras espúrias, à 
famosa triangulação entre o partamentar, o prefeito 
de sua paróquia e a empreiteira ligada ao parlamen
tar, com dotações carimbadas que dão lugar a todas 
essas irregularidades que, infelizmente, se atenua
ram mas não foram extintas. 

O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo o 
aparte ao nobre Senador Pedro Simon, com muito 
prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Antes do 
aparte do Senador Pedro Simon, lembro ao ilustre 
Senador que o orador só dispõe de 5 minutos e o 
seu tempo está por 1 minuto para se esgotar. 

O Sr. Pedro Simon- Quero felicitá-lo. V. Ex" é 
um extraordinário parlamentar; é do Governo, é do 
PSDB. Considero V. Ex" um dos maiores aliados e 
um dos maiores amigos do Governo, portanto, admi
ro-o por esta coragem. Amigo do Governo não é só 
aquele que bate palmas mesmo quando as coisas 
podem estar equivocadas; amigo do Governo é V. 
Ex" que tem a coragem de pedir uma CPI para apu
rar, exatamente, questões que podem ser graves, 
que nós pensávamos não se repetiriam mais. Por 
exemplo, quando V. Ex" diz que temos de terminar 
com as emendas individuais, na verdade, V. Ex" 
está totalmente certo. Eu não tenho apresentado 
emendas individuais. Os colegas e prefeitos vêm à 
minha procura, e eu lhes digo que não apresento 
emenda individual. O grave é que estamos sentindo 
um esforço do Legislativo. Vamos fazer justiça no 
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Legislativo, na Comissão; estamos fazendo um es
forço para evitar escândalo da Comissão de Orça
mento. De repente, não mais do que de repente, 
aparece lá no Executivo urnas emendas que são 
aceitas e outras não. Com isso, levanta-se uma in
terrogação tremenda com relação ao critério político 
dessa decisão. Acho que a CPI de V. Ex" é absolu
tamente necessária; a responsabilidade de criá-la é 
absolutamente imediata. São duas as questões de
batidas: essa de V. Ex", que teve um caráterpolítico, 
discri(ninatório nas emendas, daquelas que foram 
aceitas, daquelas que foram pagas; e a outra de o 
Governo não ser responsáve~ mas passando a ser 
co-responsáve~ se não agir, porque há pessoas ga
nhando até 30"/o para faCilitar as verbas. AquHo que 
aconteceu no Governo do Sr. Fernando CoDor de 
MeDo, a respeito de denúncias de percentuais de in
termediação de verbas, está ocorrendo no aluai go
verno. Há manchetes e manchetes dizendo que 
esse percentual chega a 30"/o. Assinei e quero fefici
tar V. Ex" do fundo do coração. Essa é a linha de V. 
Ex". Na minha opinião, V. Ex" é um extraordinário 
parlamentar identificado com o seu partido e com o 
Governo. V. Ex" votou no Fernando Henrique; eu 
também votei no Fernando Henrique, mas a maneira 
de ajudá-lo é fazer o que V. Ex" está fazendo. Meus 
CUI!llrimentos. ' 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado 
Senador Pedro Simon. 

Veja Senador, ainda ontem recebi, aqui, denún
Cia de que uma Prefeitura de Rondônia, recentemente, 
só conseguiu liberar verba mediante pagamento de 
uma corrissão de 15% a um escrítório aqui em Brasf
lia. Ou seja, as irregularidades continuam e o Governo, 
com alegações que não aceno, se recusa a apoiar 
uma CPI para apurar tais irregularidades. 

Mas a Comissão, Senador Pedro Simon, foi 
além nas suas recomendações, e pensei logo em V. 
Ex" ao ler a seguinte proposição: 
· Tal experiência nos motiva a propor que norma 

legal seja editada dispondo sobre a quebra de sigilo 
fiscal e bancário em relação aos candidatos eleitos 
para mandatos legislativos ou executivos, no perío
do compreendido entre a diplomação e o término do 
respectivo mandato. 

E isso V. Ex" já propôs, e o Congresso resiste 
muito em adotá·lo, Senador Pedro Simon. Lamento 
que isso aconteça. O Executivo tem seus pecados, 
mas o Congresso continua muito pecaminoso, tam
bém, Senador. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Câmara 
dos Deputados aprovou ontem, em segundo turno, a 
instituição da Contribuição Provisória sobre Movii
mentação Financeira- CPMF, objeto de muito deba
te, de muita discussão. Todavia, tomou-se realidade 
pela compreensão que o Congresso Nacional teve 
da gravidade do problema da saúde no Brasn. O Se
nador Pedro Simon costuma dizer que "atiramos no 
que vimos e acertamos no que não vimos", no senti
do de que a CPMF tem uma conseqüência saudá· 
vel, que é justamente identificar possíveis fortunas 
que cresceram à custa da sonegação ou de práticas 
ilícitas ou criminosas. É também uma oportunidade 
para se identificar essas pessoas, uma vez que a 
.COntribuição, com a fiscartzação da Receita Federal, 
se não se levar ao exagero o conceito de signo ban
cário, permitirá isso. 

Mas ninguém pense ou imagine que essa 
CPMF terá um poder milagroso; apenas aliviará e 
permitirá diminuir os apertos financeiros do Ministé
rio da Saúde. E é preciso deixar bem claro, porque 
os jornais já dão alguma incf!Cação de que a área 
económica está pensando dfferentemente, que essa 
Contribuição deve ser um recurso adicional aos re
cursos orçamentários do Ministério da Saúde. Não 
se trata de substituir fonte de recurso, e sim de 
acrescentar uma nova fonte de recursos que permita 
ao Ministério da Saúde dispor de meios para enfren
tar o grave problema da saúde. 

Além disso, outras providências devem e preci
sam ser tomadas paralelamente. A primeira delas, 
para se encontrar uma solução justa e definitiva não só 
para o problema da saúde, mas para outros problemas 
que a população, os Estados e os Municípios brasHei
ros vêm enfrentando, é a reforma tributária 

O Ministro Adib Jatene tem sempre dito que a 
instituição da CPMF é o início de uma reforma tribu
tária, por quê? Todos pensam na reforma tnbutária 
da seguinte maneira: pagar menos impostos e arre
cadar mais. Ora, é uma equação quase impossível. 
Mas a CPMF deve incorporar um novo universo de 
coninbuintes, gente que nunca pagou il!llOStO ou 
que não vinha pagando, fazendo com que esse di
nheiro ficasse à margem, não fosse sequer compu· 
tado no PIB brasileiro, formal ou informal Com a 
contribuição, talvez possamos responder satisfato
riamente a esta equação: pagar menos e arrecadar 
mais, fora diminuir o número de impostos, etc. 

·, Em segundo lugar, há outra providência que é 
fundamental. A Folha de S.Paulo trouxe ontem: ·o 
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Sistema Único de Saúde perde dois bilhões por 
ano". Como? Seguro saúde, plano de saúde. Talvez 
muitos dos Senhores aqui tenham, como nós, como 
as pessoas da classe média têm, seguro saúde e 
plano de saúde. Quando se tem uma doença, geral
mente grave, ou quando se enfrenta uma situação 
de emergência vai-se para um grande hospital públi
co ou para um hospital que tem convênio com o 
SUS, recebe-se tratamento, às vezes, em UTI, com 
os melhores profissionais, com os melhores equipa
mentos, tem-se atta, mas quem custeia o atendi
mento, o tratamento, é o Sistema .Único de Saúde; o 
seguro-saúde ou o plano de saúde não desembolsa-
ram um real. · 

O Senado já aprovou um projeto, aflás de minha 
autoria, em que se detennina: que essas empresas 
ressarçam o Poder Público das despesas efetuadas. 
Está na Câmara. O Presidente Feinando Henrique en
viou projeto também nesse sentido. Está na Câmara, e 
não foi colocado na pauta urgente de julho. A Folha 
mostra isto: R$2 bDhões. Imaginem o quanto esse re
curso ajudaria o Sistema Único de Saúde. 

O Sr. ~o Simon-: Permite V. Ex" um aparte? 
O SR. LUCIO ALCANTARA - Concedo, com 

muita honra, o aparte a V. Ex". 
O Sr. Pedro Simon -O que V. Ex" está dizen

do! perdoe-me a sinceridade, pafllCe uma piada, ou 
seja, eu pago, tenho um plano de assistência, sou 
ope~_o, atendido P.elo SUS, e a empresa a que pa
guei nao faz o deVIdo ressarcimento. Dois bilhões, 
metade do que vai dar o CPMF. Nós levamos tempo 
para votar o projeto de V. Ex" que está na Câmara. 
O Presidente da República não considerou priorida
d~ c~locá-lo na urgência nesta convocação extraor
d!nána. V: Ex" tem razão. V. Ex" tem razão, quando 
diZ que nao se trata com seriedade a questão. Fez
se um esforço dramático, e correto, para se votar o 
imposto sobre cheque. Correto! Vai dar R$4 bilhões. 
Com o projeto de V. Ex" seriam mais R$2 bilhões 
totalizando R$6 bilhões. No entanto, o projeto nãÓ 
anda; não anda por várias razões - cá entre nós -
por várias razões. Na verdade, na verdade, é dia
bólico imaginarmos que o cidadão paga o imposto, 
paga o seguro saúde, tem direito, mas, na hora de 
usar, é o Governo que paga a conta, e eles ficam 
co':' o _dinheiro. Penso que esse é um projeto que 
se JUStifica. Vou dizer com toda a sinceridade: jus
t~!ca-se, porque quando esta Casa quer faz; e jus
tifica que o Presidente da República telefone ao 
Presidente da Câmara dos Deputados - eles estão 
até numa simpatia reciproca muito bonita de se 
ver - e se coloque para votar hoje na Câmara dos 
Deputados - hoje - esse projeto, que poderá ser 
votado com urgência urgentíssima! Querendo, dá 
para fazer, e, já, a partir de segunda-feira, esses 

R$2 bilhões passariam a entrar nos cofres da União, 
antes mesmo dos recursos da CPMF, que só entra
rão em dezembro. Os recursos provenientes do pro
jeto de V. ~x" já começam na segunda-feira, se o 
Governo qwser. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - É verdade, Se
nador Pedro Simon. V. Ex" disse bem: parece uma 
piada. E, de fato, sabemos por que isso não aconte
ce. Ficamos pedindo mais recursos. quando muitas 
dessas soluções já podiam ter sido implementadas. 
Além disso, temos que insistir em todo um trabalho 
de controle, avaliação e fiscariZação que permita re
duzir os desperdícios, as fraudes, os. desvios que, 
de fato, ainda acontecem. 

Nesse particular, tomei outra iniciativa em 
projeto que está no Senado, com parecer favorá
vel da Senadora Benedita da Silva, .que determina 
que o hospital público, privado ou filantrópico, con
veniado com o sus, emita, por ocasião da alta do 
paciente, conta hospitalar que especffique o que 
foi feito com o doente e quanto custou o tratamen
to. Isso não só permitiria que o usuário tomasse 
conhecimento de como seu imposto foi utilizado e 
quanto o Governo despendeu para que ele recu
perasse sua saúde, mas também evitaria a fraude 
de se cobrarem intervenções ou medicamentos ou 
dias de hospitalização que não tenham, de fato, 
acontecido. A Senadora Benedita da Silva deu seu 
parecer favorável na Comissão de Assuntos So
ciais, e esperamos que, brevemente, o processo 
venha para o Plenário, embora isso já pudesse ter 
sido feito por iniciativa do Poder Executivo, no 
sentido de moralizar essas relações entre a rede 
privada e filantrópica que têm contrato com o Sis
tema Único de Saúde. 

Era o que eu queria dizer, apelando para que 
essas e outras providências sejam adotadas para 
aumentar a disponibifidade de recursos para a saú
de do Brasil e, sobretudo, a credibilidade do Siste
ma, que tem, na sua origem, um fim generoso, qual 
seja, propiciar a todos, indistintamente, o alendimen
to médico e a promoção, a garantia e a recuperação 
da sua saúde. 

Muito obrigado. 

Dunmte o discurso do Sr. Lúcio Alcán
tala , o Sr. Lew Dias, 3" Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Emandes Amorim, 4° Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Es
gotado o tempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 70 Srs. Senadores. 
Passa-se à· 
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Item 1: 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N° 79, DE 1996 

{Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n" 713, de 1996). 

· Discussão, em tumo único, do Projeto 
de Resolução n" 79, de 1996 {apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
corno conclusão de seu Parecer n" 419, de 
1996), que autoriza o Estado de Mato Grosso a 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Eslado 
de Maio Grosso - LFTEMT, cujos recursos se
rão destinados ao giro da DMda Mob!Tiária do 
Eslado, vencível no 2" semestre de 1996. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
O SR. BEU.O PARGA (PFL-MA) - Sr. Presi

dente, Srs. Senadores, gostaria de registrar meu 
voto contrário. 

O SR. EDJSON LOBÃO (PFL-MA)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, registro também o meu voto 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
Ata fará o registro. 

Aprovado o projeto, com os votos contrários 
dos Senadores BeUo Parga e Edison Lobão. 

O projeto vai à Comissão Diretora para a reda-
çãofinal. · · 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

. O SR. PRESIDENTE (Ernandes Amorim) -
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, 
oferecendo a redação final que será lido pelo Sr. 
1° Secretário em exercício, Senador Ney Suas
suna. Em discussão em turno único. {Pausa) 

Não hawndo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. É lido o seguinte: 

PARECER NO 428, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redação tina! dO Projeto de 
Resolução no 79, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n° 79, de 1996. que autoriza o Estado de Mato Grosso a emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso - LFTEMT, cujos recursos 

serão destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no 2° 

semestre de I 996. 

Sala de Reuniões da Comissão, 25 de julho de 1996.- Levy Dias 
Presidente - Ney Suassuna, Relator- Ernandes Amorim. ' 

ANEXO AO PARECER N• 428, DE 1996 

Redação tina! Jo Projeto Je 
Resolução n° 79. de i 996. 

Faço saber 'lue o Senado Federal :1provou, e eu, 
-----------~· Presidente, nos termos 
do art. ~8. item 28, do Regimento Interno. promulgo a 
seguinte 
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RESOLUÇÃO 
No , DE 1996 

Autoriza o Estado de Mato Grosso a 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado de Mato Grosso - LFTEMT, cujos 
recursos serão destinados ao ·giro da 
Divida Mobiliária do Estado, vencivtil no 
2° semestre de 1996. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

... ':, ' 

Art. 1 • É o Estado de Mato Grosso autorizado. nos termos da 
Resolução n• 69, de J995, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado de Mato Grosso (LFTEMD, cujos recursos serão destinados 
ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no 2• 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, do Senado Federal, correspondentes a 100% (cem por cento) da dívida 
mobiliária vencível no segundo semestre de 1996; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 

c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro -
LFT. criadas pelo Decreto-lei n• 2.376. de 25 de novembro de !987: 

d) prazo: até dois anos: 

<!I valor nominai: RS l.OO (um real): 

00277 
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j) características áos titulos a serem substituídos: 

fiTULO i VENCIME:NIO QUANTIDADE 
. 640366 : 01.08.1996 324.390 

640457 i 01.08.1996 216.937 
640547 .. 01.08 .. 1996 135.590 

. 640639 ·: 01.08:1996 198.924 
640731 () 1.08; 1996 251.241 . 
640366 .. 15.08.1996, 1.924.905 
640458 1-5.08.1996 2363.705 
640547 15;08;1996 1.949.171 
640638 . (5;08.1996 1.997.848 
640731 1:~.()8.1996 1.576.775 
640366 01.09.1996: 894.433 
640458 01.09:1996 . 1.814.958 
640550 01.09.l996 1376.578 
640640. 01.09;1996 1.338.446 
640731 ()1.09.1996 189.041 
640366 01.11.1996 384.666 
640458 Ol.ll.l996 324.390 
640549 Ol.ll.l996 2:1.6.937 
640639 01.11.1996 135.590 
640731 01.11.1996 198.924 
640365 15.11.1996 2.533.918 
640458 15.1l.l996 1.924.905 
640550 15.11.1996 2363.705 
640639 15.1l.l996 1.949.171 
640730 15.11.1996 1.997.852 
640366 Ol.l2.1996 1.394.008 
640457 01.12.1996 894.433 
640549 .Ol.l2.1996 1.814.958 
640641 O\.l2.1996 1.376.578 
640731 Ol.l2.1996 1.338.448 

-SELIC 
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g) pr(fl)isão de colocação e vencimento dos títulos a serem 
emitidos: 

COLOCAÇAO VENCIMENTO TITIJLO DATA-BASE 
01.08.1996 01.08.1997 640365 01.08.1996 
01.08.1996 01.11.1997 640457 . 01.08.1996 
01.08.1996 01.02.1998 640549 01.08.1996 
01.08.1996 01.05.1998 640638 01.08.1996 
01.08.1996 01.08.1998 640730 . 01.08.1996 
15.08.1996 15.08.1997 640365 15.08.1996 
15.08.19.96 15.11.1997. 640457 .. . 15.08.1996 
15.08,1996 15.02.1998 640549 15.08.1996 
15.08.1996 15.05.1998 640638 15.08.1996 
15.08.1996 15.08.1998 . 640730 15.08.1996 
02.09.1996 01.09.1997 640364 02.09.1996 . 
02.09:1996 01.12~1997 640455 . . . 

02.09.1996 
02.09.1996 01:03.1998 640545 . 02.09.1996 
02.09.1996 01.06.1998 .. 640637 . . . 02.09.1996 
02.09 • .!996 01.09.1998 640729 ·.· 02.09.1996 
OLIU996 01.11.1997 640365 ·· Ol.1Ll996 
O LI 1.1.996 01.02.1998 640457 Ol.ll.l996 
OUI.I996 01.05.1998 640546 . o 1.1 I.l996 
OL!l.l996 OW8.1998 640638. 01.11.1996 
Ol.ll.L996 Ol.ll.I998 640730. OI.ll.l996 
18.11:1996 •15,11.1997 640362 18.1!.1996 
18.II.1996 15.02.1998 640454 18.1LI996 
18.11.1996 15.05.1998 640543 18.1l.l996 
18.11.1996 15.08.1998 640635 . 18.11.1996 
18.11.1996 15.11.1998 640727 18.11.1996 
02.12.1996 0Ll2,1997 640364 02.12.1996 
02.12.1996 01.03.1998 640454 02.12.1996 
02.12.1996 01.06.1998 640546 . 02.12.1996 
02.12.1996 01.09.1998 640638. 02.12.1996 
02.12.1996 01.12.1998 640729 02.12.1996 

- SELIC 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da 
Resolução n° 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco Central do Brasil; 

i) autorização legislativa: Lei n° 4.660, de 7 de fevereiro de 
1984; Decretos n"s 1.658, de 8 de novembro de 1985; 1.660, de 8 de novembro 
de 1985; 1.605, de 19 de junho de 1985; e 855, de !6 de abril de 1996. 

Art. 3o Esta autorização deverá ser exercida no prazo de duzentos e 
setenta dias. contado da publicação desta Resolução. 

Art. 4° Esta Resoiução entra cm vtg:or na data ele sua oubticaçào. 
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O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - O 
parecer é favorável 

Aprowdo o projeto e estando a matéria em regi
me de urgência, passa-se à imediata apreciação da re
daçãofinal 

Em discussão a redação final 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação: 
Os Srs. Senadores que a aprowm queiram per-

manecer sentados. (Pausa) 
Aprowda. · . . .. ... 

2: 

A matéria wf à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Ámorim) -Item 

OFÍCIO N" S/64, DE 1996 . . . 
(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento ii' 714, de Hl96). 

Offcio n" SIM, de 1996, do Banco Centrai dei 
Brasil, encaminliànd<i :manÍféstação daquele órgão a . 
respetto da soOcilação da.' Prefettura Municipal de Fon
toura Xavier (RS), para qtié posSa.· contratar operação 
de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no valor 
de R$344.336, 18, no â.,.Ptto do P,rograma PRó-Mo
RADIA, destinado à execução de projEitos de moradia 
para a população de baixa renda 

(Dependendo de parecer da Cornssão de A.s
suritos Económicos): 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento lntemo, 
designo o nobre Senador Pedro Simon para proferir o 
parecer, em substituição à Comissão de Assuntos 
Eoonõmicos. · · · 

O SR. PEDRO SIMON (PMDBIRS. Para erritir 
parecer) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores: 

L Relatório 

O Senhor Presidente do Banco Central do Brasil, 
por intermédio do Ofício ·s· n2 064, de 1996 (Ofício 
Presi n• 1.934, de 27 de junho de 1996, na origem) en
caminha a este Senado Federal, pedido da Prefettura 
Municipal de Fontóura Xavier- RS, solicitendo autori
zação para que possa contratar operação de crédtto, 
junto à Caixa Econômica Federal, com as seguintes 
características: 

a) valor pretendido: R$ 344.336,18 (trezentos e 
quarenta e quatro mil trezentos e trinta e seis reais e 
dezotto centavos); 

b) destinação dos recursos: execução de proje
tes de moradia para população da baixa renda, no âm
bito do programa PRó-MORADIA; 

c) encargos- texa de juros: 6,1% aa; 

-taxa de risco de ctéátto: 1% (um por cento) do 
valor do financiamento; 

d) atualização do saldo devedor: de acoido com 
a variação do índice de atuaização das contas vincula
das dos trabalhadores do Fundo de Garantia por Tem
po de Serviço - FGTS; 

e) condições de pagamento: - do principal: em 
216 {duzentas e dezesseis) prestações mensais, após 
carência de dez meses; 

- dos juros; mensalmente, inclusive no período 
de carência; · 

f) gamntia: vinculação de parcelas do Fundo de 
Participação dos Municípios- FPM; . 
. . . f) liberação dos recursos: em otto parcelas men

sais e sucessivas a partir de 30 de junho de 1996. 
O processá encontra-se acorrpanhado dos se

guintes documentos: 
... a) ofício do Prefeito Municipal dirigido a este Se

nado Federal, soficilando a autorização para a contra
tação da operação; . 

.. b) autorização legislativa para a contratação da 
operação; . 

. c) certidão; dÉ! Outtação de Tributos Federais 
PISIPasepiFinsocial; 

d) certidão Negativa de DéMos- CND do INSS; 
e) certifiCado de Regularidade de Sttuação do 

FGTS; 
f) declaração de adimplência junto ao Sistema 

Fmanceiro Nacional e aos financiadores extemos em 
operações garantidas peia União e de inexistência de 
débttos vencidos e não pagos; 

g) certidão do Tribunal de Contas do Estado do 
· Rio Grande do Sul acerca do cumprimento do disposto 

nos arts. 29, inciso VI e VIl e 212 da Constituição Fe
deral, e da Lei Complementar n" 82, de 27 de março 
de 1995, bem como do pleno exercício da competên
cia tributária; 

h) Lei Orçamentária para 1996; 
i) Lei de Diretrizes Orçamentárias para 1996; 
D Ptano Plurianual de Investimentos; 
I) expediente Of. n• 205!96, de 27 de maio de 

1996, da Caixa Econômica Federal- CEF, apresen
tando as concições básicas da operação e confirman
do ·que o município apresenta conáiÇÕes favoráveis 
para a contratação da operação; e 

m) parecer Dedip/Diare-96/673 do Banco Cen
tral do Brasil, sobre os limites estabelecidos nos 
arts. 3" e 42 incisos I e 11, da Resolução n• 69, de 
1995, do Senado Federal. 

Percebe-se que o processo encontra-se devida
mente instruído, acompanhado de toda documentação 
exigida pela Resolução n• 69, de 1995, do Senado 
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Federal. No entanto o parecer Dedip/Diare-96f673 do 
Banco Central do Brasil, atesta que o município apre
senta Margem de Poupança Real negativa, e conse
qüentemente saldo negativo no limtte estabelecido 
pelo inciso 11 do art. 4", da Resolução n" 69, de 1995, 
do Senado Federal, não sendo possível a reversão 
desla situação pela elevação de 25"/o, confonne pre
visto no art. 1 O, § 1°, da própria Resolução n" 69. 

É o Relatório. 

11- Voto do Relator 

· O· mtmicfpio de Fontoura XaVier fica localizado 
na região do Vale do Taquarí, sendo o maior em eX
tensão territoria~ mas com a menor ienda per capila e 
detendo maior· fnã~ee de analfabetismo. Atualmente 
participa do Programa Comunidade Sofidária, e a atual 
admnistração )em voltado-se prioritiriarnente para a 
eaUi:aÇão e a agricuttura, ·mas percebe-se que há ain
da mutto para se fazer em terinos de 'melhorias que vi
sem o bem-estar da maioria de sua população. 

A despetto do saldo negativo ápresentado no li
mtte · estabekicido pelo inCiso 11, do art. 4° da Resolu
Çãó 'n" 69; de 1995, acrect'damos ser ci município de 
Fontoura Xavier merecedor da autOrização do Senado 
Federal, pois em circUnstâncias serilelhantes, onde a 
relevãncia do projeto pretendido' e as condições impe
ràlivas da necessidade de ações governamentais no 
sentido de se reverter um quadro de alta carência por 
parte da população locà( esta Casá não se mostrou in
ciferente aos problemas sociais das comunidades, e 
tem incentivado as ações concretas que buscam a re
versão desses problemas, concedendo a respectiva 
autorização: · · · 
· ·.·orante ·do exposÍo, consideràndo que o projeto 
objetiva oferecer moradia à população de baixa renda, 
amenizando os problemas sociais, e que, em sttuaçõ
es semelhantes, nas quais não são atendidos todos os 
limHes estabelecidos pela Resolução n" 69, de 1995, 
mas a relevância da matéria justifica a autorização 
deste Senado Federal, foi concedida, manffesto-me fa
voravelmente ao pletto do Município de Fontoura Xa
vier, na fonna do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 81, DE 1996 

Autoriza o Município de Fontoura Xa
vier-R$ a Ctlilbalai operação de crédito, jlm
to à Caixa Econômica F~ no valor de 
R$ 344.336,18 (trezentos e quarenta e quatro 
mn trezentos e trinta e seis reais e dezoito 
centavos), destinados à execução de proje
tos de moraáld para população de baixa ren
da, no âmbito do programa PRÓ-MORADIA. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Município de Fontoura Xavier-AS au

torizado a contratar operação de crédito interna, junto 
à Caixa Económica Federal, no valor de R$ 
344.336,18 (trezentos e quarenta e quatro mil, trezen
tos e trinta e seis reais e dezotto centaiiOS), destinados 
à execução de projetes de moradia para população de 
baixa renda, no âmbHo do programa Pró-Moradia 

Art. 2" A operação de crédtto ora autorizada tem 
as seguintes características: 

a) valor pretendido: R$344.336,18 (trezentos e 
quarenta e quatro mil trezentos e trinta e seis reais e 
~otto centaiiOS); · 

b) destinação dos recursos: execução de proje
tes de moradia para população de baixa renda, no âm
bito do programa Pró-Moradia; 

c) encargos:- taxa de juros: 6,1% aa (seis vfr-
gu~ um por cento) ao ano; ' 

- taxa de risco de crédito: 1% (li!Tl por cento) do 
valor do financiamento; 

d) atualiiação· do saldo devedof: cte acordo com 
a variação do índice de atualização das contas vincula
das dos trabalhadores do Fundo de Garantia por Tem
po de Serviço- FGTS; 

e) conáiÇÕes de pagamento: - do principal: em 
216 (dU:zentos e dezesseis) prestações mensais, após 
carência de dez meses; 

- dos jurof;: mensalmente, inciusive no período 
de carência; · 

f) garantia: vinculação de paroelas do Fundo de 
Participação dos Municípios- FPM; 

Art. 3" O exercício da presente autorização deve
rá efetivar-se no prazo máximo de duzentos e setenta 
dias, contados da vigência desta Resolução. 

Art. 4° Esta Resolução entra em lligor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (E mandes Amorim) -O pa
recer conclui pela apresentação do Projeto de Reso
lução n• 81, de 1996, que autoriza a PrefeHura Muni
cipal de Fontoura Xallier, no Rio Grande do Sul, a 
contratar operação de crédito junto à Caixa Econó
mica Federal, no valor de R$344.336, 18, destinados 
à execução de projetes de moradia para a popula
ção de baixa renda, no âmbito do Programa Pró-Mo
radia. 

A Presidência esclarece ao Plenário que poderão 
ser oferecidas emendas à proposição até o encerra
mento da discussão. 

Em discussão a matéria, em turrio único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer. sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi· 

dente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -

Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo 
Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT .SE. Pela 
ordem. ~m revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
gostaria que f<lSse registrado o meu voto contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
Ata registrará o voto de V._ Ex", Senador José Eduar· 
do Outra. 

À Comissão Diretora para redação final. (Pausa) 
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora 

oferecendo a redação final que será lido pelo Sr. 1• 
Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna 

· · É lido o seguinte: 

.. PARECER N2 429, DE 1996 
. (Da Comissão Diretora) 

R"eclação final do Projeto de Resolu
ção n" 81, de 1996. 

·A Comissão Diretora apreseRta a redação final 
do Projeto de Resolução n• 81, que 1996, que auto
riza o Município de Fontoura Xavier (RS) a contratar 
operação de crédtto junto à Caixa Económica Fede
ral, no valor de R$344.336, 18 (trezentos e quarenta 
e quatro mi~ trezentos e trinta e seis reais e dezoito 
centaVos}, destinados à execução de projetos de 
moradia para população de baixa renda, no ârrbito 
do programa Pró-Moradia. 

Sala de Reuniões da Comissão, 25 de julho de 
1996. - Levy Dias, Presidente - Ney Suassuna, 
Relator- Ernandes Amorim. 

ANEXO AO PARECER N° 429, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos tennos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N° , DE 1996 

Autoriza o Município de Fontoura 
Xavier (RS) a contratar operação de cré
dito junto à Caixa Econômica Rederal, no 
valor de R$344.336, 18 (trezentos e qua
renta e quatro mil, trezentos e trinta e 
seis reais e dezoito centavos}, destina
dos à execução de projetas de moradia 
para população de baixa renda, no âmbi
to do programa Pró-Moradia. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Município de Fontoura Xavier, Esta

do. do Rio Grande do Sul, autorizado a contratar 
operação interna, junto à Caixa Econômica Federal, 
no valor de R$344.336, 18 (trezentos e quatro mil, 
trezentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), 
destinados à execução de projetos de moradia para 
população de baixa renda, no âmbito do programa 
Pró-Moradia. 

Art. 2" A operação referida no art. 1° obedecerá 
às seguintes características: 

a) valor pretendido: R$344.336, 18 (trezentos e 
quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e seis_ reais 
e dezoito centavos); . : . 

b) destinação dos recursos: execução de proje
tos de moradia para população de baixa renda, no 
âmbito do programa Pró-Moradia; 

. c) encargos: taxa de juros: 6,1% a.á. (seis vír
gula um por cento ao ano); 

- taxa de risco de crédito: 1% (um por cento) 
do valor do financiamento; 

d) atualização do saldo devedor: de acordo 
com a variação do índice de atualização das contas 
vinculadas dos trabalhadores do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço- FGTS; 

e) condições de pagamento 
<1196 do principal: em duzentas e dezasseis 

prestações mensais, com carência de dez meses; 
-dos juros: mensalmente, inclusive no período 

de carência; 
f) garantia: vinculação de parcelas do Fundo 

de Participação dos Municípios - FPM. 
Art. 3° A contratação da operação de crédito .a 

que se refere os arts. 1° e 2" deverá efetivar-5e no 
prazo máximo de duzentos e setenta dias contado 
da data de publicação desta Resolução. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua pubficação. 

O SR • .PRESIDENTE (Emandes Amorim) -0 
parecer é favorável. 

AProvado o projeto e estando a matéria em re
gime de urgência, passa-5e à imediata apreciação 
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 

pennanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim} -
Item 3: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 2, DE 1996 

{Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n• 718, de 1996} 

Projeto de Lei da Câmara n• 2, de 
1996 (n• 259195, na Casa de origem), que 
aRena a redação do § 1• do art. 52 da Lei n• 
8.078, de 11 de setembro de 1990, que dis
põe sobre a proteção do consumidor e dá 
outnas providências. 

(Dependendo de pareceres das Comis
sões de Constituição, Justiça e Cidadania 
e de Assuntos Econômicos.) 

A Presidência esclarece ao Plenário que a ma· 
léria recebeu uma emenda, no prazo regimenlal. 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania que será lido pelo Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 430, DE 1996 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n" 2, de 1996 (Projeto de Lei n• 
259, de 1995, na origem), que "Altera are
dação do § 1• do art. 52 da Lei n" 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, que dispõe 
sobre a proteção do consumidor e dá ou
tras providências", e sobre a emenda 
apresentada ao referido projeto. 

Relator. Senador Bernardo Cabral 

1-Relatório 

O Código de Defesa do Consumidor estabele
ce o teto de 1 O% (dez por cento) do valor da presta
ção para as multas de mora decorrentes do inadim
plemento de obrigações no seu tenno. 

A proposição, de iniciativa do Deputado Pi
mentel Gomes e outros 10, intenta alterar o § 1° 
do art. 52 do Código (Lei n• 8.078, de 11 de se
tembro de 1990}, limitando esse percentual a 2% 
(dois por cento). 

O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputa
dos, sem emendas, e encaminhado ao Senado Fe
deral, para apreciação, nos termos dos arts. 65 e 
134 da Constttuição Federal e do Regimento Co
mum, respectivamente. 

A matéria foi distribuída a esta Comissão de 
CÓnstituição, Justiça e Cidadania, nos termos do art. 

101 do Regimento Interno do Senado Federal, tendo 
sido designado este relator, para emitir parecer. 

Entretanto, antes de este projeto ser incluído em 
pauta, pana votação de parecer, foi apresentado e de
ferido requerimento de urgência urgentrssima pana sua 
tramttação, conforme dispositivo regimental. 

Assim, após sua lettura em Plenário, esta ma
téria recebeu uma emenda, d.e autoria do Senador 
Ronaldo Cunha Urna, propondo o uso do índice da 
caderneta de poupança em substituição ao percen
tual de 2% (dois por cento), apresentado na presen-
te proposição. · 

Contudo, a urgência foi extinta a pedido das li
deranças subscritoras do requerimento supracttado, 
implicando o retomo deste projeto a esta Comissão, 
pana sua tramitação normal. 

11 - Constitucionalidade e Juridlciclade 

· O art. 48 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias determinou ao Congresso Nacional 
a elaboração do Código de Defesa do Consumidor, 
cuja alteração é objeto da proposição em análise, 
sendo a matéria, portanto, da competência legislati
va da União. 

A iniciativa parlamentar é legitima, na forma do 
disposto no art. 61 do texto constitucional. 

Não há, de outra parte, vícios de técnica legis
lativa que incidam sobre a proposição. 

III - Voto do Relator 

A defesa do consumidor é um dos principies a 
serem observados na ordem económica, conforme 
estabelece o inciso V do artigo 170 da Constituição 
Federal. 

Quando da elebonação do Código de Defesa 
do Consumidor, convivíamos com altos índices infla
cionários. Daí a estipulação legal do te to de 1 O% 
(dez por cento) do valor da prestação no caso de 
inadimplemento de obrigação. 

Hoje vivemos outro contexto. O Plano Real 
proporcionou urna substancial queda da inflação, 
que atualmente anda próxima de zero. 

Urge adequar o teto estabelecido pela lei à rea
lidade aluai, sob pena de onerar excessivamente o 
conSumidor inadimplente, proporcionando ganhos 
desproposttados aos fornecedores, que, inclusive, 
passam a ter interesse no inadirnplemento, tendo 
em vista que o valor da multa é superior à remunera
ção que obtenham em aplicações financeiras com o 
valor da prestação. 

É exatamente este o objetivo da proposição 
que, ao reduzir de 10% (dez por cento} para 2% 
(dois por cento} o limite legal da multa, corrige a dis
torção atualmente existente. 
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Quanto à emenda proposta, cabe destacar 
que, além da multa moratória, tratada no presente 
projeto de lei, o consumidor inadimplente paga os ju
ros de mora e a correção monetária. 

O índice da caderneta de poupança, proposta 
na emenda sob exame, traduz a correção da moeda 
e a remuneração da taxa de juros de 6% a.a. (seis 
porcento ao ano). 

Portanto, não parece adequada a adoação do 
índice aplicado para a remuneração da caderneta de 
poupança como valor-Omite de cobrança das multas 
demora. . 

Ademais, o cálculo · fiCa simpflficado caso a 
multa de mora seja limitada a um percentual fiXo. · · 

Em razão do exposto, somos de parecer faw
rável ao Projeto de Lei da Câmara n• 2, de 1996, e 
contrário à emenda a ele oferecida. · 

Sala das SE!ssões, 25 de junho de 1996. - lris 
Rezende, Presidenle - Bernardo cabral, Relator -
Romeu Tuma - Júnia Marise - Regina Assump
ção - José lgnácio Ferreira - José Eduardo ou
tra- Ney Suassuna- Beni Veras- Francelina Pe
reira-'" Ramez Tebet.:.. Jefferson Peres. · 

O SR. PRESIDENlE (Emandes Amorim) -0 
parecer conclui fa110ravelmente ao projeto e contra
riamenle à emenda apresentada pelo Senador Ro
naldo Cunha Lima. 

Sobre a mesa, requerimento que será ido pelo Sr. 
1° Secre1ário em exercício, Senador Ney Suassuna 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 727, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 352, inciso 11, do Regimento 

Interno, requeremos a extinção da urgência concedi
da para o Projeto de Lei da Câmara n• 2, de 1996, 
que altera a reação do § 1° do art. 52, da Lei n" 
8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
a proteção do consumidor e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 25 de julho de 1996. -
Francelina Pereira - Jader Barbalho - Valmir 
Campelo. 

O SR. PRESIDENlE (Ernandes Amorim) -Em 
votação o requerimento. 

O SR. ADEMIR ANDRADE -Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENlE (Ernandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andra
de, para encaminhar a votação. 

S. Ex" dispõe de 5 minutos. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB·PA. Para en

caminhar. Sem revisãà do orador.) - Sr. Presidente, 

quero lamentar, profundamenle, a assinatura desse re
querimento por vários líderes, cujos nomes não foram 
citados. Eu gostaria que os seus nomes fossem cilados. 

O SR. PRESIDENlE (Emandes Amorim) -Os 
signatários do requerimento são os Srs. Senadores 
Jader Barbalho, Valmir Campelo e Francelino Perei
ra, o que constitui a maioria 

O SR. ADEMIR ANDRADE -Eu gostaria de pe
dir a atenção dos Srs. Líderes para o que vou dizer, 
porque considero esse projeto um dos mais inleres
santes para a população brasileira como um todo. É 
um projeto que beneficia o povo brasileiro, é um proje

. to que todas as associações de proteção ao consumi
dor deste País vêm solicitando que seja feio. 

Be propõe a redução da multa nos pagamentos 
atrasados, seja· de colégio, seja de condomínio, em 
qualquer circunstância em que, hoje, o Código do Con
sumidor estabelece que seja cobrada multa de 100k. •· 

· Com a taxa de inflação que nós temos já há dois 
anos, da ordem de 1%, de 1,5%, quando muito de 2% 
ao mês, é inconcebível a permanência da· cobrança deS
sa multa do consumidor de urna maneira geral. 

Esse projeto, que já foi aprovado na Câmara, 
que está agora no Senado, que tem a aprovação da 
população brasileira como um todo, e no qual não 
há o que contestar, porque é algo absolutamente 
simples de se resolver e de se definir,. não dew 
mais ser adiado. 

Nós estamos vivendo um programa de estabili
zação econômica que dura mais de dois anos, que 
está praticamente consolidado. Sendo assim, não 
existe nenhuma razão objetiva para o adiamento 
desse projeto. Entre todos os projetos que passaram 
por esta Casa ao longo de um ano e meio que esta
mos aqui, não creio que tenha havido um que seja tão 
importante para o cidadão brasileiro, para o povo bra
sileiro como este que é apresentado agora. E um pro
jeto que não interfere em nada nos interesses do Go
verno, mas atende a urna necessidade da população. 

De forma que eu gostaria que os Uderes anafl
sassem a sua posição ao pedir adiamento desta ma
téria. Trata-se de um único artigo, de um simples ar
tigo. que transforma a muHa de 1 00/o em multa de 
2%, o que é condizente com o interesse do povo 
brasileiro hoje. 

Eu apelaria, então, aos Lfderes para que reti
rassem esse requerimento, para que aprovássemos 
essa matéria e ela fosse à sanção do Presidente da 
República, pois não há por que adiar uma questão 
tão importante para toda a Nação brasileira. 

O SR. PEDRO SIMON -Peço a palavra, Sr. 
Presidente, para encaminhar. 
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O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a pala\ll'a ao nobre Senador Pedro Simon, 
para encaminhar. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) -sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, com todo respetto ao nobre 
Uder Ademir Andrade, acho que S. Ex" está come
tendo um pequeno equfvoco. Nota dez para o que 
diz S. Ex", pois é absurdo que um projeto como esse 
ainda não tenha sido votado. 

Na verdade, existe uma lei que ãiZ que se deve 
cobrar 10"k de multa sobre o pagamento atrasado. Dez 
por cento, como diz V. Ex", Senador Ademir Andrade, 
na prestação da escola, na conta de água, de luz, na 
prestação, na loja Seja onde for, o percentual é esse. 

Esse valor até que não era tão alto quando se 
pagava uma mulla de 1 O"k, mas a inftação era de 
50%. De repente, a inftação está em tomo de 1% e 
estamos pagando 1 O% de mufta .. Esse artigo está 
em vigor. E todos estão cobrando 10% de multa, 
porque está na lei. Isso é profundamente estranho. 

A inftação está em tomo de 1 %, e isso vem 
ocorrendo há algum tempo. Não foi ontem, anteon
tem, este ano; já é terceiro ano em que consegui
mos controlar a inftação. Três anos com a inftação 
sob controle, e esse artigo, que permite cobrar multa 
de 10%, continua em vigor. 

Perdoe-me a sinceridade, volto a dizer, como 
disse no discurso anterior: é ridículo, Sr. Presidente. 
É irresponsabilidade nossa de não ter votado esta 
matéria até agora. 

Porém, quero dizer ao nobre Senador Ademir 
Andrade, que não dá para votar esse projeto como 
veio da Câmara. Porque aquela Casa propõe baixar 
a multa de 10% para 2%, como salientou V. Ex". 
Baixar de 1 O% para 2% era ótimo quando foi votado 
na Cãmara, mas hoje 2% já são juros mutto aftos. 

Por isso, a emenda do ilustre Senador Ronaldo 
Cunha Uma parece-me correta O que é que S. Ex" 
ãiZ? Em vez de 2% ou 1 0"/o, apf!Ca-se o índice da Ca
derneta de Poupança, no período, sobre o valor da 
preS1ação. Caso a Caderneta de Poupança dê 5% de 
juros, que se pague 5%; se der 2%, que se pague 2%; 
se der 1%, como agora, que se pague 1%. 

O Sr. Ademir Andrade -Essa emenda foi re
jeitada pela Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -Se
nador Ademir Andrade, em período de encaminha
mento de votação, não há apartes. 

O SR. PEDRO SIMON - Sim, foi rejettada, 
mas sou contra a rejeição. Discordo da decisão da 
Comissão, creio que ela não foi feliz. 

Estamos tão acostumados a discutir com base 
na inftação que achamos bacana ter baixado de 
10% para 2%. A minha poupança só me paga 1% de 
juros. se· atraso uma prestação por 2 dias, pago 2%. 
Isso não está certo! 

Creio que a emenda é absolutamente correta. 
E tem mais: a emenda é para sempre. O que quer 
dizer isso? Espera-se que se tenha poupança por 
multo tempo e o que se pagar para a poupança 
paga-se pelo atraso. 

Portanto, nobre Senador Ademir Andrade, as 
Lideranças agiram bem nesse sentido. Se a votação 
da rnat~ria fosse agora, ela estaíia da mesma forma 
como veio da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em 2%. Com todo respetto, foi a tese que 
V. Ex" defendeu. 

O Sr. Ademir Andrade -Aqui não passa me
nosde2%. 

- O SR. PEDRO SIMON -Não estou entenden
do porque não passa menos de 2%. Se a poupança 
é 1%, por que tenho de pagar 2% pelo atraso? Com 
toda sinceridade, isso não me passa pela cabeça! 

Creio que a Emenda Cunha Lina é absoluta
mente correta Volto a repetir: ela é pennanente, é ln 
perpetuum. Se amanhã voltar a inftação, não precisa
remos mudar a lei. Se a inftação for de 6%, a Caderne
ta de Poupança estalá rendendo 6% e nós estaremos 
pagando 6% dos juros da prestação. Hoje, é 1%; por
tanto, vamos pagar 1% de juros da prestação. 

Entendo a decisão dos Uderes em retirar o pe
dido de urgência para votação exatarnente por isso, 
porque a Comissão havia rejeitado a emenda quan
do viram que havia possibilidade de aprová-la. · 

Manifesto antecipadamente o meu voto favorá
vel à emenda do Senador Cunha Lima. 

Multo obrigado, Sr. Presidente. 
SR. JADER BARBALHO -sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -Con

cedo a palalll'a ao nobre Senador Jader Barbalho, 
como lider, por cinco minutos, para encaminhar. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Como 
Líder. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em 
primeiro lugar, se me permitem os Lfderes Francefino 
Pereira e Valmir Campelo, desejo esclarecer o pedido 
de extinção da urgência. Antes, porém, desejo lembrar 
à Casa que a urgência da trarnhação dessa matéria foi 
solicitada exatamente pelos lideres. Nós, lideres, so
licitamos que o assunto tramhasse em regime de ur
gência porque o consideramos prioritário. 
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Entretanto, Sr. Presidente, e para esclarecer 
ao Senador Ademir Andrade, que levantou a ques
tão, o nosso pedido de extinção de urgência -de 
certa forma, já com as informações dadas pelo Se
nador Pedro Simon -é pelo fato de que o Senador 
Ronaldo Cunha Uma apresentou uma emenda em 
que estabelece o índice da caderneta de Poupança. 
Além disso, fafta-nos a manHestação do Senador 
Lauro campos, Relator da matéria na Comissão de 
Assuntos Eccnõmicos, que me informa ter uma pro
posta intermediária, e a do Senador Bernardo ca
bra!, designado para relatar na Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 

Portanto, esse projeto está sem nenhum parecer, 
nem da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, nem da Comissão de Assuntos Econômicos. Fui 
alertado, no infeio da sessão, de que havia propostas 
--informação ccnfirmada pelo Senador L.auro Campos, 
intermediário em relação a esse assunto. 

Corno bem disse o Senador Pedro Simon, a 
emenda apresentada pelo Senador Ronaldo Cunha 
Lima é da maior procedência. Se a caderneta de 
Poupança está sendo remunerada a 1%, não há ra
zão de se manter 2"/o para a mufta. Dessa forma, 
não há discussão em relação ao mérito, quando to
dos somos favoráveis; há necessi!Jade de se corrigir 
essa distorção e vamos corrigi-la. . 

Além disso, quem apresentou a urgência foram 
exatamente os Líderes que, agora, pedem a extin
ção da urgência, considerando a matéria relevante. 
Mas entre aprová-la, na data de hoje, sem levar em 
conta a proposta a ser apresentada pelos Senado
res Lauro campos e Bernardo Cabral, e adiá-la ape
nas por alguns dias, parece-me mufto melhor que se 
extinga a urgência e que se a restaure no reinício 
dos nossos trabalhos, já com uma definição por par
te do Senado em relação à questão. 

Portanto, no que diz respefto ao mérito, não há 
nenhuma divergência. Subscrevo o pronunciamento 
do Senador Ademir Andrade, em relação ao mérito, 
como também os argumentos do Senador Pedro Si
mon. Mas tenho a obrigação de, como líder, como a 
têm os Senadores Francelina Pereira e Valmir Cam
pelo, no momento em que somos alertados de que 
não há nenhum parecer -inclusive o Relator desig
nado pela Comissão de Constituição Justiça e Cida
dania, Senador Bernardo Cabral, não está presente 
neste momento e o Senador Lauro Campos tem 
uma proposta intermediária -, de propor que o me
lhor caminho, o caminho do bom-senso seja a retira
da da urgência e restaurá-la imediatamente no próxi-

mo dia 6, com vistas de que esse assunto possa ser 
tratado da melhor forma possível. 

Sr. Presidente, era esse o esclarecimento que 
gostaria de transmitir ao Plenário. 

Mufto obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. FRANCEUNO PEREIRA -Sr. Presi

dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Francenno Pe
reira, como Líder, por cinco minutos, para encami
nhar a votação. 

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG. 
Corno L(der. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 
Senador Jader Barbalho já esclareceu, de forma in
dubitável, a questão que está sendo debatida. 

. Em verdade, o projeto é de extrema oPortunida
de e não há efetivamente nenhum Parlamentar ou Se
nador contrário à iniciativa desse projeto. Mas é preci
so ficar bem claro que, embora se trate de uma maté
ria simples, ela tem urna repercussão rnufto forte na 
área econônica e; principalmente, na área social. 

Lendo os awlsos, é mufto fácil verificar-se que 
um projeto desse, como eu disse, extremamente 
simples, está dependendo de parecer das Comissõ
es de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assun
tos Económicos. 

O único fato ocorrido foi a emenda do Senador 
Ronaldo Cunha Lima, no sentido de estabelecer o 
índice para a remuneração da caderneta de Pou
pança no perfodo sobre o valor da prestação. 

É verdade que há Senadores na casa que 
também desejam apresentar urna proposta interme
diária, como há setores fora do Congresso Nacional 
que estão interessados na elaboração dessa lei e na 
proposição de emendas. Poderfamos tomar a deci
são de retirar a emenda e, conseqüentemente, adiar 
esse projeto para a próxima semana, a fim de votar
mos e tomarmos uma decisão, já que se trata de as
sunto de interesse da própria sociedade brasileira. 

Ninguém é contra e é bom que não se deixe dú
vida a respefto, para não parecer que há Senadores 
contra e outros, a favor. Ao contrário, o Senado é favo
rável à decisão sobre a iniciativa, mas vamos tomar a 
decisão na próxima semana, e não hoje, porque a ma
téria não está suficientemente formalizada 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Geraldo Melo, 
para encaminhar a votação. 

S. Ex" dispõe de cinco minutos. 
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O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para en- O SR. !'RESIDENTE (Emandes Amorim) -Coo-
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. cedo a palavra ao riobre Senador Epilacio Cafeteira 
Presidente, Srs. Senadores, concordo com o fim da para ãiSCUiir a matéria V. Ex" cispõe de cinco minutos. 
urgência para o projeto por razões um pouco dife- · O SR. EPrT A CIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para 
rentes das que foram apresentadas neste plenário. encaminhar a wtação. Sem revisão do orador.) -Sr. 

A cobrança de 1 O% de multa está transforman· Presidente, Srs. Senadores, bancário por fonnação 
do o atraso de pagamento no melhor negócio para -é essa a minha categoria ·, assiSti à boa vontade 
quem vende à prestação. Não há negóCio melhor, dos nobres Colegas em discutir o assunto. 
para o comerciante que vende a prazo, elo que ter O que se discute hoje, Sr. Presidente, é a mu~ 
c fi entes que atrasam o pagamento, desde que um ta, que hoje é de 10%, e não os juros de mora O 
dia o efetuem, inclusive com multa Senador Geraldo Melo disse que o comerciante que 

: Não há mais, sobretudo em economia estável, vende à prestação até dispensa o recebimento da 
margem de 1 O"k ao .mês, a não ser para banco, que multa na hora ele recebê-la. Mas a COI'Tipanhia de 
é instituição privilegiada, à parte, diferenciada O energia elétrica não o faz; a companhia de água 
resto da humanidade -constituída por mortais, fora também não o faz. A Receita Federal também não 
da área bancária -não conhece taxas de 10"k ao dispensa a·multa ele 10%. OU seja; o cidadão é pe-
mês. Portanto, uma loja que vende algo e que, além nalizado. E por que razão? Porque não tem dinheiro. 
de sua margem de lucro, que dificilmente chega a A inflação acabou e a penar.zação continua 
10"k,consegue receber 10% ao mês porque alguma · A emenda do Senador Ronaldo Cunha Lima é 
prestação está em atraso, tem, na concordância em mu~o boa no que se ·refere aos juros ele . mora A 
receber com atraso, a melhor mercadoria da loja. multa é apficada só uma vez. e os juros ele mora são 
Por essa razão, considero que manter essa situação apficados mensalmenie; O cidadão que não pagar 
é· algo· indefensável. Agora, isso não quer éiZer que em dia é penalizado com multa, que é de 10%, e 
sejam 2% ao mês. ainda tem que pagar mensalmente os juros de mora 

Pondero 0 fato de que, se 0 Congresso Nacio- Não se pode aplicar uma multa correspondente aos 
na! não valoriza 0 seu produto -;;a lei ., não sei quem juros de mora, sob pena de ela deixar de ser multa e 
vai fazê-lo. Tenho a impressão de que é necessário ser somente juros de mora Mas enquanto não reso~ 
escilarecennos -talvez esteja chegando alguém vermos, aqueles que não têm dinheiro são penafiza. 
com a autoridade de jurista que tein 0 Senador Jo- dos exatamente por não terem dinheiro. Não têm di-
saphat Marinho para fazê-lo -o seguinte: se bem nheiro para pagar a prestação em dia, e pagarão os 
me lembro, a legislação brasileira limita em 1% ao 10%. Ou seja: são responsabilizados pelo fato de 
mês a cobrança de mora. Pois bem: 0 atraso de pa- não terem dinheiro. E sabemos que o momento hoje 
garnento nada mais é do que a mora contratual de é de desemprego -eu diria até de recessão. 
uma prestação. Se aprovarmos um projeto segundo Não tive a alegria de assinar a urgéncia desse 
o qual se poderá cobrar 2%, na verdade, estar-se-á projeto, mas colocO-me a fawr dela. Aqui nenhum 
cobrando mora e mais 100"k. Imagino que, se existe dos Srs. Senadores está pagando 10% de multa, 
uma legislação que lixa lim~es para a cobrança da mas o pow está. O pow está pagando 1 O% de mu~ 
mora, o que deVemos fazer é exigir que, nos casos de ta ao atrasar o pagamento das contas de água, luz e 
atrasos de pagamento, se cobre a mora, que nada outras. 
mais é do que mutta por atraso de pagamento. Caso sr. Presidente, Srs. Senadores, encaminho 
contrário, será cobrada essa multa e mais a mora; es- para que se vote agora o projeto. infelizmente não 
sas duas, como eu disse, são a mesma coisa posso encaminhar no sentido de que se vote ontem, 

De forma que, embora o projeto permita a deca· ou no mês passado, ou no ano passado. Voto faw-
dência dos juros atuais de 1 O"k ao mês para 2% -e ravelrnente a que a matéria seja votada imediata-
isso já é grande vantagem ·, penso que a questão pre- mente, para que se não se continue punindo os que 
cisa ser revista para que se possa esclarecer se exis- não têm dinheiro. 
te, ou não, o limita legal da mora. Dessa forma, pode- Não vamos misturar as coisas: a multa não 
remos dar ao projeto o formato que deve ter, ou seja, pode ser igual aos juros de mora, sob pena de ela 
poderemos determinar que, no atraso de pagamento, deixar de ser mutta e passar a ser apenas juros de 
se cobre a mora E em que percentual? Naquele que é mora. Mas nem por isso, vamos protelar a decisão 
permitido por lei. É a minha opinião. Por essa razão, sobre uma mutta que hoje é de 10%. Se o fizermos, 
sou favorável à retirada da urgência quando vai ser resolvido? Não sei. 
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Lembro-me de , que, certa vez, chegaram a 
marcar a devolução do empréstimo compulsório. 
Vottaram atrás logo depcis, e até hoje ninguém viu a 
cor do dinheiro. Faz dez anos da criação daquele 
empréstimo, e ninguém recebeu de votta o que pa
gou. A legislação fica imobüizada, engessada É isso 
que faremos, com toda certeza, se retirarmos a ur
gência. 

Eu diria até, Sr. Presidente, que os líderes que 
assinam um requerimento de urgência não têm o di
reito de retirá-la. Devem pensar bem na hora de as
siná-la, para depois não declararem que cometeram 
um equívoco. Assino poucos requerimentos, , mas 
não retiro -nunca retirei -minha assinatura de ne
nhuma peça que assinei. Jamais o fiz, nem no tem
po do regime forte, que era o regime militar. Onde 
pus meu nome, mantive até o final. 

Sou, portanto, contrário ao requerimento de 
mais uma protelação da votação de um projeto que 
interessa, sim, ao povo braSileiro, que não pode con
tinuar sendo punido por não ter dinheiro. Era o que 
tinha a dizer. Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA -sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Se!].ador José Eduardo 
Outra para encaminhar o requerimento, por cinco mi
nutos., 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -sE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, esse projeto tem que 
ser analisado sob dois aspectos. Primeiro, do ponto 
de vista do consumidor individual, que muitas vezes 
deixa atrasar o pagamento de uma conta pelo fato 
de não ter dinheiro para pagar; sem dúvida alguma, 
a mutta de 10% é excessiva. 

O segundo ponto que também deve ser anali
sado é a possibilidade de grandes consumidores, 
que têm muitos recursos, em função de uma multa 
muito baixa, especularem com relação ao atraso de 
pagamento. Cito o exemplo concreto de grandes in
dústrias que pagam energia elétrica e que, por ser a 
muita muito baixa, podem preferir atrasar o paga
mento para obter ganhos financeiros. 

O meu encamnhamento contrário à retirada da 
urgência é em razão de que essas attemativas po
dem ser discutidas aqui. Há um parecer do Senador 
Laura Campos que apresenta uma attemativa para 
se contornar o risco da especulação. 

Quero ainda registrar que esse projeto foi in
cluído na pauta da convocação extraordinária do 

mês de janeiro deste ano e que, até agora, não foi 
votado. 

A grande verdede, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, é que se está retirando a urgência por
que, na undécima hora, quando estamos para votar 
a matéria, chega a notfcia de que o Ministério do 
Planejamento e Orçamento estaria apresentando 
uma emenda, o que já poderia ter acontecido há 
seis meses! Esse é o grande motivo pelo qual está
se retirando a urgência. 

Ora, se o Ministério do Planejamento e Orça· 
mente tem uma emenda, que a apresente. De acor
do com o Regimento do Senado; até o fim da dis
cussão, às matérias que estão em regime de urgên
cia podem ser apresentadas emendas. Se existem 
emendas, se existem attemativas para contornar 
esse problema, que é real, da possibilidade de gran
des .consumidores virem a especular, em iunção de 
uma multa baixa, o Senado tem toda condição de, 
nesta sessão de hoje, discutir as attemativas e votar 
o projeto. 

Trata-se de uma matéria que havia sido incluí
da na pauta da conwcação extraordinária de janei
ro, com a emenda do Senador Ronaldo Cunha Lima; 
há um parecer do Senador Lauro CarJ1Xls que pro
cura contornar essa possibilidade de especulação. 
Não entendo e não aceito que agora nos recusemos 
a debater esta matéria em plenário, quando poderão 
surgir outras attemalivas, outras emendas, e a mes
ma seja wtada hoje. 

Não aceito que se retire a urgência pelo sim
ples fato de, na undécima hora, ter chegado uma 
emenda do Ministério do Planejamento e Orçamen
to, que já poderia ter sido apresentada há seis me
ses. 

Por isso, encaminhamos contra a retirada da 
urgência. 

O SR. ROBERTO FREIRE -Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a wtação. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Frei
re, para encaminhar a votação do requerimento, por 
5 miilutos. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para en· 
carrinhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não irei utilizar 
os 5 minutos. Apenas levanto a questão de que esta 
matéria foi por nós discutida e não votada quando 
da con\IOCação extraordinária de janeiro. É um as
sunto que vem se arrastando de forma inexplicável. 

Quando se trata do Governo definir os ganhos 
que a inflação controlada e o real têm dado à sacie-
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dade, ele é murro pródigo até mesmo· em auto-elo
gios, mas quando se trata de adequar aquilo que 
pode atender à grande maioria da população, numa 
incidência que é o contradttório de todos esses gà
nhos, que são as multas abusivas, cobradas num 
processo de estabilidade financeira, o Governo e 
sua maioria não têm nenhuma agilidade, nenhuma 
preocupação. . 

Não adianta as Lideranças dizerem que esse é 
um assunto que pode envolver certa complexidade e 
que seria interessante ouvirmos os Relatores que fo
ram designados, os quais têm os seus relatórios já 
p~ntos. Já vi relatórios em cima de questões muito 
mais complexas, aqui, que têm imensas divergên
cias, porque são questões que geram um dissenso 
em todas as bancadas. 

Quanto a essa, parece-me que não há nin
guém contra; n.inguém aqui se levantou para cfozer que 
devem continuar as rrultas de 1 O% nos atrasos de pa
gàrnento de qualquer prestação. · ' ·, 

Se em casos de complexidade maior fez-se rela
tório em plenário e se votou, por que agora não se 
pode fazer o mesmo, estando presente um dos Relato
rés e havendo propostas que podem ser discutidas? 
Por que não se aprovar a matéria? 

Em Pernambuco, foi aprovada uma lei, a qual foi 
vetada pelo Governador exataménte por dizer que não 
era da competência do Governo estadtial fixar ümtte 
para multa em atraso de mora nos pagamentos das 
prestações da rede educacional privada. 

Isso é algo importante, a1é para se evitar que 
haja especulação dos setores que são essenciais, es
tra1égicos e fundamentais da atividade precipua do Es
tado e que não são assumidos pelo mesmo por sua to
tal orrissão, deixando que a iniciativa privada cuide da 
educação, da saúde e de tantos outros. 

·Seria fundamental que votássemos essa ques
tão agora. Talvez, com isso, pudéssemos até dar ao 
Governo do Senhor Fernando Henrique Cardoso um 
certo toque de social, mesmo que déssemos tam
bém algumas preocupações, em termos de especu
lação, como· as levantadas pelo Lfder do PT, que 
são justas e verdadeiras. 

No entanto, é melhor correr-se o risco dessa 
especulação que possa vir dos grandes devedores a 
continuar incidindo uma enorme mutta sobre a gran
de maioria da população, que precisa, evidentemen
te, também participar daquilo que significa o bom da 
estabilidade monetária. 

Voto contra o requerimento de retirada de ur
gência. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Conti!l_U? o encaminhamento de votação do reque
rimento. 

O SR. 'JADER BARBALHO -sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE {Emandes Amorim) -
Tem V. Ex" a palavra, por 5 minutos. 

O SR. JADER BARBALHO {PMDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) -sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem para informar; instado 
por outras Lideranças, que vamos retirar o requeri
mento de extinção da urgência. 

Vamos retirá-lo, alertando, mais Úma vez, que 
quem solicttou a urgência urgentfssima foram as mes-· 
mas Lideranças que pediram a extinção da mesma. 

Em primeiro lugar, é preciso que isso fique 
claro. Até porque foi dito, aqui, que essa matéria 
entrou em pauta no início do ano, o que não é ver-

. dade. Pediria a atenção do Senador Roberto Frei
re, que está desinformado em relação ao assunto. 
Quem solicitou, na semana passada, a urgência 
foram exatamente as Lideranças que pedem a ex
tinção. E fizemos isso em deferência ao Senador 
Bernardo Cabral, que está ausente, e ao Senador 
Lauro Campos, que é o Relator da COmissão de 
Assuntos Económicos e que apresentou uma 
emenda à matéria. 

No entanto, desejo alertar à Casa e, particu
larmente, a V. Ex", Senador Lauro Campos, que, 
em face a essa decisão, a sua emenda vai ser pre
judicada; se aprovamos hoje a matéria, a emen~a 
de V. Ex" não pode ser aprovada; sendo hoje 
aprovada a matéria, ela retoma para a Câmara 
dos Deputados; para lá retornando, está prejudica
do o raciocínio da urgência. Só há uma solução: 
aprovar o projeto. 

Pedimos a extinção da urgência numa defe
rência a V. Ex". Portanto, é de profunda estranhe
za que o Líder do PT, o Partido de V. Ex", desin
formado, venha cobrar de quem solicitou a urgên
cia no tratamento desse assunto. 

Quem solicitou e sugeriu a urgência fui eu, 
na reunião dos Líderes, por considerar que esse 
era um tema importante para a sociedade e que 
não deverfamos encerrar esse período sem que o 
mesmo tivesse sido abordado. 

Eu, que não me acostumo a aceitar gratuita
mente o fato de que determinadas pessoas, sem 
conhecimento do assunto, resolvam derramar 
charme, quero deixar bem claro que a iniciativa de 
pedir a urgência foi nossa. · 
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Lamentavelmente, quando hoje cheguei ao 
plenário, fui informado de que o Relator designa
do, Senador Lauro Campos, teria uma emenda em 
relação ao assunto. Por mera atenção a esses 
companheiros resolvemos, então, aceitar a hipóte
se, considerando que, se for aprovada a emenda 
do Senador Lauro Campos, cai por terra todo o ar
gumento de que vamos resolver o assunto agora 
na convocação extraordinária, porque, logicamen
te, retoma para a Câmara dos Deputados. 

SÓ há um modo de resolvermos este assun
to, fora da perspectiva de retornar para a Câma
ra: aprovar o texto oriundo da Câmara. Quando 
solicitamos a urgência -e informei da solicita
ção, inclusive, ao Senador Pedro Simon -foi 
exatamente por uma deferência ao Senador do 
PT. Fique, portanto, o Líder do PT informado a 
respeito do assunto, ou seja, que a extinção da 
urgência foi uma deferência ao seu colega de 
Partido, que era o Relator na Comissão de As-
suntos Econõm1cos. · 

Ao retirar o pedido de extinção da urgência, 
quero deixar bem claro todos esses aspectos, para 
que não fique parecendo que não estamos a desejar 
a aprovação do projeto. Na realidade, fomos nós 
que solicitamos a urgência. EntãÓ, neste caso, quem 
solicita a urgência é cobrado por uma deferência ao 
Senador do PT, que era o Relator na Comissão de 
Assuntos Econõmicos, e que, aprovada a sua emen
da, inevitavelmente está prejudicado todo o raciocí
nio, porque o projeto votta para a Câmara .emenda
do. Então não resolveríamos isso. 

Qual foi o objetivo de solicitar a extinção de 
urgência? Foi deixar que, no início do mês de 
agosto, pudéssemos então, ouvir o parecer da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania e da 
Comissão de Assuntos Econômicos, até porque fi
cou acertado que qualquer projeto em regime de 
urgência deveria pelo menos contar com o parecer 
das comissões técnicas. Essa foi a regra que acer
tamos aqui, e, no caso, este projeto não tem pare
cer nem da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania e nem da Comissão de Assuntos Eco
nômicos. 

Mas não desejo absolutamente, principal
mente pelo fato de ter tido a iniciativa de solicitar a 
urgência, ser um estraga prazeres daqueles que 
pensam que este assunto deve ser esgotado ime
diatamente ainda nesta convocação extraordinária. 
Agora, precisa fJcar bem claro, principalmente para os 
que derramam charme com muito encantamento, de 

quem foi a iniciativa do pedido de urgência e por que 
motivo pedimos a extinção da urgência. 

Dessa forma, Sr. Presidente, retiro o requerimen
to da extinção da urgência Que o Plenário decida 

Durante o discurso do Sr. Jáder Barba
lho , o Sr. Emandes Amorim, 4• Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Levy Dias, 3" Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Jader Barba
lho, o Sr.. Levy Dias, s• Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Ney Suassuna, suplente de secretário. 

' . .. . . 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -A 

Mesa aguarda o requerimento de V. Ex", assinado 
pelos três Lfderes, Franceüno Pereira, Jader Barba-
lho· e Valmir Campelo. . 

O SR. ROBERTO FREIRE -5r. Presidente, 
como fui chamado à colação pelo Uder Jader Barba
.lho para que prestasse atenção, gostaria de dizer 
que não só prestei atenção como também vou pres
tar esclarecimentos. Primeiro, essa matéria entrou 
na convocação extraordinária de janeiro, não rece
beu urgência, mas entrou, e não foi votada. 

Em segundo lugar, se nós aqui não tivéssemos 
encaminhado contrário ao requerimento, mesmo os 
Líderes tendo tido a idéia de solicitar a urgência, 
iriam agora retirá-la. Não há porque ficar imaginando 
que é charme de alguém. Não é. Charme talvez foi 
feito por quem pediu e depois retirou. E se não tivés
semos aqui nos levantado, estava o requerimento de 
retirada da urgência Engraçado: solicita urgência e, 
se não fôssemos contra a retirada da urgência, o re
querimento estaria aí e muito provavelmente, como 
eram Líderes majoritários, iriam retirá-lo. 

Estou apenas esclarecendo que não é charme. 
Em uma matéria como essa é importante termos re
latório de Comissão, porque outras muito mais com
plexas têm relatório muito mais rapidamente, princi
palmente, se este projeto tratasse de estipular multa 
ou juros para beneficiar a nossa elite dominante. Aí 
não haveria problema. O relatório estaria pronto. 
Quando é para aqueles que mandam na economia 
brasileira, os lobbies estão todos feitos. 

Isso não é charme: é posição política. TIVemos 
pelo menos a sensibilidade de manter a idéia origi
nal, que era correta, de solicitar urgência e mantê-la. 

Durante o discurso do Sr. Roberto Frei
re, o Sr. Ney Suassuna, suplente de secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Levy Dias, 3" Secretário. 
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O SR. JOSÉ EDUARDO DUlRA -Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Le-..y Dias) -Cada Parti
do s6 pode se manffestar urna vez e V. Ex" já falou 
pelo PT. Vamos ler o requerimento t:itado e em se
guida falamos sobre esse novo requerimento. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney Suas
suna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 728, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, § 2", a, do 

Regimento Interno, a retirada, em caráter definftivo, 
do Requerimento n• 727, de 1996. 

Sala das Sessões, 25 de julho de 1996. - Ja
der Barbalho -'- Valmir campelo - Francellno Pe-
reira. · · 

O SR. PRESIDENTE (Le-..y Dias) -A Mesa la-. 
culta a palavra aos Srs. Senadores que desejarem 
encaminhar o requerimento que acaba de ser lido. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira encaminhá-lo, a 
Mesa o defere, passando à imediata apreciação da 
matéria. ~ 

Nos termos do art 140 do Regimento Interno, 
designo o nobre Senador Lauro Campos para profe
rir parecer, em substituição à Comissão de Assuntos 
Econõmicos. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) -Sr: Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, parece que é urna questão 
mutto simples esta cujo parecer passarei a ler. No 
entanto, essas questões aparentemente simples po
dem ter urna série de consequências e estarem de 
tal forma vinculadas a irrteresses diferentes, a situa
ções diferentes, que, criarmos urna norma geral que 
deve durar diante de situações de devedores, que 
são situações completamente díspares, não é tarefa 
fácil Portanto, não é uma questão meramente opi
nawa: se de 10%, se de 5% ou se de 2% a multa 
que deve ser aplicada, quando se verificar o atraso 
do pagamento. 

É submetido à apreciação desta Casa o Proje
to de Lei da Câmara n• 002, de 1996, que tem por 
objewo atterar a redação do § 12 do art 52 da Lei n• 
8.078, de 1990, que 'dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências'. 

Pretende a proposição em exame adequar o 
percentual estipulado naquela norma legal, de inci
dência de multas de mora sobre aplicações contra-

tuais oriundas de fornecimentos de bens e serviços 
e que envolvam a outorga de crédfto ou a concessão 
de financiamento ao consumidor. Nesse sentido, em 
vez de 1 0%, a nova redação, conferida ao referido 
dispositivo, estabelece percentual máximo de 2% a 
incidir sobre o valor dessas obrigações em inadim
plência. 

O Projeto de Lei da Câmara n• 002/96 foi apre
ciado pela Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania desta Casa, que concluiu seu parecer faw
ravelmente ao projeto, inclusive quanto à legitimida
de da iniciativa parlamentar e a ausência de vícios 
de técnica legislativa" na proposição. 

É o relatório. 
Agora passo a ler o meu voto. 
Por força do requerimento do Exm0 Sr. Sena

dor Befto Parga, aprovado em 18 de junho do cor
refl!e ano, vem esta proposição a ser submetida à 
apreciação da Comissão de Assuntos Económicos. 

O Código de Proteção ao Consumidor, ao dis
ciplinar as relação de consumo e, em conseqüência, 
as obrigações contratuais decorrentes do forneci
mento de bens e seJViÇOS, estj:>Uiou toda urna série 
de dispositivos vinculados à proteção contratual em 
geral e, em particular, definiu normas impeditivas à 
adoção de cláusulas abusivas nesses contratos, vi
sando, assim, ao necessário equilíbrio nas relações 
financeiras estabelecidas entre o consumidor e o for
necedor de bens e _serviços. 

Nesse contexto, ênfase foi dada à penalidade. a 
ser aplicada quanto ao não cumprimento das obrigaçõ
es contratuais nos seus termos, restringindo-a a um li
mfte máximo de 10"k no valor em inadimplência Na 
verdade, ao assim determinar, o referido Código man
teve limitação já definida pela denominada Lei da Usu
ra, que, em seu art. 9", estabelece, verbis: 

'Não é válida cláusula penal superior à 
importância de 1 O% (dez por cento) do valor 
da dívida' 

Portanto, mais uma vez esclarecendo, trata-se 
de multa aplicada em casos de mora. 

A despeito da tradição da noção de penalidade 
ocasionada pela sftuação de mora de obrigações con
tratuais e de seu valor máximo, o fato é que a alUai si
tuação de estabilidade monetária que vem experimen
tando a economia brasileira tem ensejado questiona
mentos quanto à abusívidade que representaria a co
brança de multa de mora de 1 O"k -com urna inflação 
de cerca de 1% ao mês. 

Não restam dúvidas de que a penalização -por 
mora, por um lado, constftui prática comum já tradicio
nal nas relações comerciais em todo o mundo. Ela tem 
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por objetivo resguardar e induzir ao efelivo cumpri
mento das obrigações contratuais, legítimas e legal
mente acordadas entre os diversos agentes econó
micos. 

Por outro lado, não pode ela afastar-se de sua 
fundamentação coercitiva, passando a representar 
possibifidades de gastos financeiros, quer aos outor
gantes de crédito e de financiamentos, quer aos con
sumidores, que passariam a ter a inadimplência como 
a situação normal e 1ambém buscada quando do esta
belecimento de relações comerciais. 

Como toda e qualquer apenação, a multa de 
mora tem a repulsa social à infração associada a sua 
fundamentação; e, no caso especllico de mora em 
contratos de natureza comerciaV financeira,· além da 
aceitação social, não res1am dúvidas de que os encar
gos financeiros prevalecentes na economia repre
sentam referencial básico capazes de assegurar eficá
cia à apenação moratória: a ~nição de percentuais 
rigorosos para coibir inadimplências, oti baixos o sufi. 
ciente para favorecê-Ia face aos custos financeiros ve
rificados, representam fatores tendentes a prover 
constantes desequüíbrios nas relações comerciais. 

o rriportaJik na: ~ó·<ie·~ ·~é: pOrtanto. 
sua força coercitiva, estritamente vinculada a desestimu
lação da inadimplência, sobretudo-a do mau pagador. 
Nesse contexto, mais importante que a fixação de um 
dado percentual, apresenta-se a necessidade de sua 
gradação em função da gravidade e do prejufzo que a 
mora venha a acarretar às relações comerciais. A razoa
büidade e as incertezas quanto à manutenção do pro
cesso infiacionário, nos níVeis atualmente experimenta
dos, sugerem que a multa deva ser estabelecida de for
ma proporcional em função do atraso venticado. · 

Portanto, basta que a taxa aluai de inflação atinja 
a 2"/o ao mês para que a multa seja extinta. Se ela se 
elevar acima de 2% ao mês, hawrá um prêmio para o 
inadimplente, um prêrrio para o mau pagador. A lei 
dew ser feita para durar e deve, obviamente, também 
ser aplicada a casos muito díspares, muito diferentes 
que existem numa economia complexa como a nossa. 

Nesse sentido, propomos a incidência de multa 
de mora de 2"/o acrescida de 0,25% ao dia, até atingir 
o limite percentual máximo de 10% que acrecfJtamos, 
seja razoáwl. Isso só ocorrerá no final do primeiro mês 
de atraso. 

Ao projeto de lei em exame foi apresentada uma 
emenda, de autoria do Senador Ronaldo CUnhá Uma, 
alterando o percentual de 2% de multa de mora para o 
equivalente ao índice aplicado para a remuneração da 
caderneta de poupança no perfodo, a inciãr sobre o va-

lor da prestação em atraso. A sugestão é no sentido 
de que não seja preestabelecido o percentual da mul
ta. 

Como mencionado anteriormente, a multa de 
mora corresponde a uma penalidade imposta quando 
do não cumprimento de condições contratuais acorda
das entre os agentes econõmicos. Geralmente, esses 
contratos, além da multa de mora, prevêem encargos 
financeiros adicionais que incidirão quando da ocorrên
cia de atrasos nos pagamentos pactuados, isto é, juros 
de mora e correção mone1ária Adotar um índice de re
muneração própria para as cadernetas de poupança 
equivaleria a dupicar a incidência desses encargos fi
nanceiros nos valores mone1ários em atraso de pilga
mento. Como penafidade, a mora por atraso errbora 
possua expressão pecuniária, é conceitualinente dis-
tinta dos encargos finànceiros. . 

. F;ace ao exposto, somos peta rejeição da emen
da oferecida à proposição ê pela aprovação do Projeto 
de Lei da Câmara n" 02/96, com a seguinte emenda módificativa: .. ' ' . . 

' .~·<-; 

"Emenda n" 2-PLEN ao PLC n" 02, de 
1996 

Dê-se ao § 1° do art. 52 da Lei n" 
8.078190, objeto de mocflflcaçáo pelo projeto 
em exame, a seguinte redação: 

Ar!. 52..··-······················-····-·······--·-
§ 12 As multas de mora decorrentes do 

inadimplemento da obrigação no seu termo 
serão de 2"/o, acrescido do percentual de 0,25 
ao dia, a partir do segundo dia de atraso, até 
o limite de 1 O% de valor da prestação. • 

Esse é o meu parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -0 parecer 
conclui lavorawlmente ao projeto, com emenda que 
apresenta, e contrário à emenda oferecida pelo Sena
dor Ronaldo CUnha Uma 

A Presidência esclarece ao Plenário que poderão 
ser oferecidas emendas à proposição até o encerra
mento da discussão. 

Completada a fase de instrução, passa-<>e à 
diséussão em conjunto do projeto e das emendas. 

O SR. RAMEZ TEBET -Sr. Presidente, peço a 
palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Concedo a 
palavra ao Senador Ramez Tebet 

V. Ex" tem a palavra por 10 minutos. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) -sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, creio que esta Casa tem a plena convie-
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ção de que está diante de um projeto de lei, já apro
vado pela Câmara, da mais alta envergadura social. 
É o reconheCimento de que a estabilidade da moeda 
ganha corpo, consistência e eslá na consciência da 
maioria esmagadora do povo brasieiro. • 

Por isso o Congresso Nacional tem o indecfrnável 
dever de fazer o que eslá fazendo, procurar adequar o 
texto da legislação à realldade social e econõmica que 
estamos vivendo e este projeto, sem dúvida, tal qual 
como wio da Câmara, tem a mruca, a etiqueta e o selo 
do social. Trata-se de defender o consumidor brasieiro, 
trata-se de defender a maioria esmagadora do povo bra
sieiro, estipulando que as multas de mora não poderão 
ser superiores a 2% do valor da prestação. 

OtNi com a mais viva atenção o parecer do Se
nador Lauro Campos, emérito professor, grande eco
norrista, que tem dado, inegavelmente, a sua paroela 
de contribuição nesta Casa, mas me permito pedir vê
ma a S. Ex" para discordar em parte do seu brilhante 
parecer. Precisamos fazer distinção entre multa e juros 
de mora. Este Projeto diz respeito, especilicamente, à 
multa. Não faz referência a juros de mora. Os juros de 
mora ficam no mesmo patamar que se encontram no 
mert:ado. Mas o que é multa? Multa é penafKiacle. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, data venia, a 
multa não pode ser superior a 2%. A meu ver, não po
demos retardar essa decisão, eminente Relator. Te
mos que vo!ar aqui esse tipo de Projeto para que não 
retome mais à Câmara dos Deputados. Mühões de 
consumidores estão sendo prejudicados -eu diria que 
ludibriados. Por que digo isso? Porque ao fazerem 
suas compras a prazo, os consurridores são iludidos 
por comeraantes inescrupulosos. Têm multas que, às 
vezes, ultrapassam a cifra de 10"k. O consurridor, en
tão, não pode ficar sujeito a esse abuso. A sua moeda 
de compra tem que ser preservada A meu ver, isso é 
defender o Plano Real, é defender a estabilidade da 
moeda, é dar uma contnbuição decisiva para a massa 
assalariada do Brasü. 

Quanto aos juros de mora, não há qualquer con
templação sobre eles no referido Projeto. Daí eu en
tender que o errinente Senador Lauro Campos deveria 
aten!ar para isso. Talvez, devêssemos mesmo -mais 
para frente -discipinar o índice, porque há juros co
brados de forma extorsiva, também, no comércio, nas 
obrigações contratuais, civis, comert:iais e etc. Peço 
vênia para áiSCOrdar do Parecer do eminente Senador 
Lauro Campos. Por isso mesmo, entendo que deve
mos rejeitar a emenda do SenadÓr Ronaldo Cunha 
Uma, do meu Partido. Penso que já es!abelece 2"k da 
prestação. O que pretende? O índice aplicado pela re-

muneração da caderneta de Poupança no período é 
praticamente dà 2"k; é o que eslá rendendo a cader
neta de poupança Votando isso, ainda retomare
mOs esse projeto para a Câmara dos Deputados. 

Vamos fiquidar o assunto agora, porque a Casa 
eslá pensando assim e a sociedade exige de nós um 
compor!amento rápido e eficiente. Daí por que, ao cfis. 
cutir esse projeto, eu o encarrinho nesse sentido, fa
zendo um apelo à Casa no· sentido de que seja apro
vado tal qual rios foi remetido pela Câmara dos Dep~~: 
tildos, rejeilando-se, portanto, parte do Parecer e rej~ 
!ando-se a emencra do Senador Ronaldo Cunha Uma. 

Muito obrigado. 

o SR. EPrTAao CAFE'ICIRA -sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias} -Çoncedo a . 
palavra ao Senador Epilacio Cafe!ei.a por deZ rrinutos. 

O SR. EPfTACIO CAFETEIRA.(PPB-MA. Pala 
discutir.} -sr. Presidente, concordo com quase lodos 
os pontos de vista do Senador Ramez Tebet. O projeto 
se refere à multa; nada tem a ver com juros de mora. 
Temos que ficar atentos porque essas multas nem 
sempre são as contratuais. São multas detenninadas 
pelo credor. Assim são as contas de energia elétrica, 
que não são contratadas entre o usuário e a compa
nhia de energia. Qual será o valor das multas. Isso 
também ocorre com as contas de água. Da mesma 
maneira acontece com a Receita Federal, que não 
contrata o valor da multa com os contribuintes. 

Estou dando três exerrplos de multas que são 
. pagas ao Poder Púb&co. Entendo e quero até louvar 
a intenção do nobre Senador Lauro Campos de criar 
um sistema intenneãário. Mas esse projeto cuida de 
multa e não de juros. 

Sr. Presidente, acima de tudo, qualquer vo!ação 
que não seja a aprovação do projeto, de acordo com o 
que foi vo!ado na Câmara, só vai !Jazer prejufzo para o 
pow brasieiro. Retomá-lo à Câmara dos Depu!ados 
fará com que se faça a pergunta: quantos meses ainda 
o consumidor vai ficar obrigado a sofrer essa situação? 
Por.uma questão até de humanidade, sentimos dificul
dade em fazê-la por causa do salário que, segundo a 
imprensa, é grande. Mas não é verdade. Não senti
mos, felizmente, as agruras de não ter o dinheiro para 
pagar o remédo ou as contas que somos obrigados a 
pagar. 

Temos que saber que lá fora há um pai de famfiia 
que está pagando 10"k de multa, porque não pode pa
gar a mensalidade do colégio. Então, ~ diria pa.a 
ele colocar o filho no colégio p(tllico. Seria mu~o bom se 
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howesse vaga Ele não pode voltar ao período da 
vela ou de lampiõeS a gás. 

Por todas essas razões, o ponto de vista do Se
nador Ramez T ebet. é perfeito. Vamos, portanto, evitar 
que o consumidor continue sendo penalizado. Vamos 
votar já Se fosse possível, eu votaria com efeito retro
ativo. Vamos votar o projeto na forma como ele foi vo
tado na Câmara dos Deputados, para ir. à sanção pre
sidencial. 

EJ!l o que tinha a dizer, · . 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) ..:Concedo a 
palavra ao nobre Senador Esperldião Amin, para dis
cutir. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN {PPB-SC. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) -sr. Presidente, Sr"s. 
e Srs. Senadores, confirmando as palavras do nosso 
Uder, Senador Epilacio Cafeteira, quero extemar o 
meu ponto de vista da seguinte forma: o Senador 
L.auro Campos tem · razão, pelo menos· ao cogitar 
que a situação que nós estamos'Vivendo hoje, em 
matéria inflacionária· -cogttar, não· desejar, porque 
certamente S. Ex" não o· deseja -possa· se deterio
rar, e a lei deveria ter esse caráter de duradoura. 

Mas entre esta precaução e o reconhecimento 
de que aquilo que está em vigot, usando um jargão 
popular, essa taxa de juros de 1 O% que está em vigor 
é dinossáurica, é jurássica. Esse é o jargão, hoje, para 
demonstrar tudo que é antigo. Então, entre o jurássico 
e aqui~ que pode vir a ser inadequado, penso que o 
legislador deve fazer a opção no mundo real, não ape
nas do Real, mas no mundo real. Entre urna taxa ju
rássica e o risco de termos que ser Chamados a uma 
correção daquilo que 'viermos a aprovar, fico com a 
ação positiva de aprovar aquno que temos diante de 
nós como medida corretiva. Dois por cento vai ser uma 
providência corretiva; corretiva para melhor. para o 
mais adequado, para aquilo que parece mais justo 
hoje. 

Por esta razão, confirmo a manifestação já exter
nada pelo nosso Partido de votar e votar Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) ..COntinua em 
discussão. 

O SR. GERALDO MELO -Peço a palavra, Sr. 
Presidente, para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Concedo a 
palavra ao Senador Geraldo Melo. 

O SR. GERALDO MELO {PSDB-RN. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e 
Sr5. Senadores, somente para complementar a inter
venção anterior, já que eu havia defendido a retirada 

da urgência Mas defendi-a pelo fato de acreditar 
que 2% ainda é muito. Na hora em que existir uma 
opção entre manter os 1 O% ou reduzi-los para 2"/o, 
eu rião terei muito o que ·pensar; ficarei ao lado da 
redução para 2"/o •. 

Mesmo acreditando que somos a instituição do 
País que produz leis, deveríam:>s estar mais atentos 
às normas jurfdicas que já estão em vigor, porque pen
so que o comerciante deve ganhar dinheiro no seu co
mércio e para isso tem direito de êobrar mora Quem 
tem que cobrar juros é banco, e, para fazer um trocaãt
lho de mau gosto -já que se falou em jurássico-, acho 
que eles não déixam de ser juros julássicos também. 

Assim, a posição não é a de favorecer a continui
dade da urgência, nem a de querer inovar, por achar 
que 1% é melhor do que 2"/o. Continuo acreditando 
que se deveria pagar essa multa pro rata. Não tem 
cabimento que para atraso de um á~a, come) ocorre 
hoje, já se aplique a multa de 10%. O projeto veio da 
Câmara com a· redação de se cobrar multa de 2"/o para 
um dia Para eVitar que ele volte a essa Casa, vou \lO

tar 'sin' ao texto como chegou da Câmara, sem 
emendas. ". ,. 

O SR. PRESIDENTE {Levy Dias) -Com a pala
vra o Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON -Desisto. 

O SR. PRESIDENTE {Levy Dias) -0 Senador 
Pedro Simon desiste. 

Se nenhum Senador deseja discutir a matéria, 
vamos encerrar a discussão. {Pausa) 

Encerrada a discussão. 

Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas. 

O SR. JADER BARBALHO -Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -concedo a 
palavra ao senador Jader Barbalho para encaminhar a 
votação. 

O SR.: JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. senadores, quando soücitamos 
urgência para esse projeto foi por considerar que ele 
de fato deveria merecer prioridade. Parece-me óbvio 
que essa matéria deva merecer a soüdartedade do Se
nado. Por isso mesmo, a Uderança do PMDB reco
menda o voto favorável e, desde já, por urna questão 
de econorria, recomendará a rejeição das emendas 
dos Senadores Ronaldo Cunha Lima e Laura Campos. 

Sr. Presidente, a rejeição dessas emendas não 
interfere na apreciação do mérito. Quando imagina
mos que esse assunto poderia passar para d próxi-
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ma semana ou para daqui a duas semanas, foi para 
atender ao apelo de examinarmos a conveniência de 
acettação das emendas, sem nenhum compromisso 
com a sua aprovação. Foi apenas para atender a 
esse apelo que solicitamos a extinção da urgência. 

Como me parece óbvio, Sr. Presidente, todos 
nesta Casa desejamos que essa questão das multas 
seja corrigida. Como foi retirado o pedido de extin
ção da emenda, e, portaÍ'lto, restaurou-se a urgência 
por nós solicitada, aprovaremos o projeto, anuncian· 
do nosso voto contrário às emendas apresentadas, 
considerando que o retomo à Câmara dos Deputa
dos ~ esse é o sentimento que recolhemos do Ple
nário -<:ausaria grande prejuízo neste momento.· 

O SR. VALMIR CAMPELO. -sr. Presidente, 
para encaminrnir a votação. · · · : ; 

O SR. PRESIDENlE IJ..evy Dias) -Concedo a 
palavra a V. Ex'.· .... 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para en
caminhar a votação. Sem 'revisão'do ·orador.) -sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, acreditamos que 
a matéria já está suficientemente debatida e esclare-
cida. . ., 

O projeto, sem dúvida nenhuma; é de interesse 
principalmente do consumdor brasHeiro e visa, acima 
de tudo, adequar a legislação à eslabllidade da moeda 
em nosso País, razão por qUe votarros favoravelmen
te ao projeto e contrariamente às duas emendas que 
serão apresentadas. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA .::sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDEN"TE (Levy Dias) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira, para en
caminhar a votação, em nome do PPB. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -sr. 
Presidente, votamos o projeto na forma como veio 
da Câmara dos Deputados; querem<iS acelerar o fim 
da extorsão que é feita ao consumidor brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Continua o 
encaminhamento da votação. (Pausa) 

Não havendo mais quem peça a palavra, encerro 
o encaminhamento. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovam ó 
projeto sem prejufzo das emendas queiram permane
cer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 

Votação da emenda de parecer favorável, de au
toria do Senador Lauro Campos. 

Os Srs. Senadores e' Senadoras que a aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa) 

Rejeitada. 

Votação da emenda de parecer contrário, de au
toria do Senador Ronaldo Cunha Lima 

Os Srs. Senadores e Senadoras que a aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa) · 

Rejeitada. 

A máténa vai a sanção. 

. É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N92, DE 1996 

(N" 259195, na Casa de origem) • 

Altera a redação do § 1• do art. 52 · 
da Lei n• 8.078, de 11 de setembro de 
1990, que "dispõe sobre a proteção do 
~consumidor e dá outras providências•. 

O Congresso Nacional decreta: 
ArL 12 O§ 12 do art. 52 da Lei n• 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

• ArL 52. ·······-·····-·-·---------------· 
§ 12 As multas de mora decorrentes do 

inadirnplemento de obrigações no seu termo 
não poderão ser superiores a 2"/o (dois por 
cento) do valor da prestação.• 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

ArL 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

São as seguintes as emendas rejeita· 
das: 

EMENDA N• 1 - PLEN 

Ao Projeto de Lei da Câmara n• 2, de 1996 

(n• 259195, na Casa de Origem) 

"altera a redação do § 1• do art. 52 
da Lei n• 8.078, de 11 de setembro de 
1990, que dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências". 

Na parte final do § 12 do art. 52 da Lei n• 8.078, 
de 11 de seterrbro de 1990, na forma proposta pelo 
Decre!Ç) de Lei da Câmara n• 2, de 1996 (n• 259/95, 
na Casa de Origem) substitua-se a expressão: · 
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' .•. a 2"/o (dois por cento) do valor da 
prestação.' 

por 
• •• .ao índice aplicado para remunera

ção da caderneta de poupança no perlodo, 
sobre o valor da prestação. • 

EMENDA N• 2- PLEN 
Ao PLC n• 002, de 1996 

Dê-se ao § 1° do art. 52 da Lei n• 8.078190, ob
jeto de modificação pelo projeto em exame, a se
guinte redação: 

'Art. 52. ··-·-·········-···-·-···-· .... ·-···-· 
§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimple

mento da obrigação no seu termo serão de 2%, acresci
do do percentual de 0,25 ao dia, a partir do segundo cia 
de atraso, até o limite de 10% do valor da prestação'.O 
SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Item 4: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 30, DE 1996 

(Em 'regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n• 719, de 1996) 

Projeto de Lei da Câmara n• 30, de 
1996 (n• 1.087/95,' na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República, · que 
dá nova redação a dispositivos da Lei n• 
6.880, de 9 de dezemero de 1980, que dis
põe sobre o EstaMo dos Militares, tendo pa
recer sob n• 346, de 1996, da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, fa
vorável, com voto em separado da Senado
ra Bened~a da Silva. 

Dependendo de parecer sobre as emendas de 
Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido. 

Pedimos a presença do Senador Valmir Cam
pelo para nos apoiar na Secretaria. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requenmento que será lido pelo Sr. 
1° Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido e aprovado o seguinte: 
REQUERIMENTO N° 729, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 256, do Regimen

to Interno, a retirada da Emenda n• 1 - PLEN, de mi
nha autoria, aferida ao Projeto de Lei da Câmara n• 
30, de 1996, que dá nova redação a dispositivos da 
Lei n• 6.830, de 9 de dezembro de 1980, que dispõe 
sobre o Estatuto dos Militares. 

Sala das Sessões, 25 de julho de 1996. - Es-
peridião Amin. · 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Aprovado o re
querimento, será cumprida a deliberação do Plenário. 

Nos termos do art. 140, 'a', do Regimento Inter
no, designo o nobre Senador Geraldo Melo para profe
rir parecer sobre a emenda, em substituição à Comis
são de RelaçõeS Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para profe
rir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sf's e Srs. Senadores, em primeiro lugar, desejo expli
car do que se trata, para podermos entender a emenda 
do Senador José Eduardo Outra, que passo a relatar. 

O Senhor Presidente da República encami
nhOu ao Congresso Nacional mensagem propondo 
atteração no textO do Estatuto dos Militares. Essa al
teração consiste na próposta de abolir um privilégio 
de que os militares desfrutam. · 

Atualmente, há duas formas de reserva milttar: 
a reserva remunerada e a não-remunerada. A remu
nerada constitui a aposentadoria dos militares; a 
não-remunerada é o corpo de reselvistas do País. 
Um milttar da ativa que acettar qualquer função, 
qualquer emprego fora da sua carreira, é transferido 
ex olficio para a reserva não-remunerada, com uma 
exaeção: se ele for nomeado para um cargo ou uma 
função no Magistério. Nesse caso, ele tem diretto a 
se aposentar e passar a exercer seu novo emprego, 
permitindo o EstaMo, inclusive, que acumule os pro
ventos da aposentadoria com a nova remuneração 
em seu novo cargo público. 

O parece aprovando a proposta do Po<it;; Execu
tivo foi acolhido pela Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional. A emenda de autOria do eminente 
Senador José Eduardo Outra propõe a manutenção 
desse privilégio, com uma qualificação: a de que deve 
ser permitida a transferência para a reserva remunera
da dos milttares que forem nomeados para cargos no 
Magistério superior ou para cargos do ensino técnico 
de nível médio profissionalizante. 

São intenções muito nobres, através das quais 
o Senador José Eduardo Outra manifesta o seu de
sejo de preservar o que S. Ex" entende ser uma con
tribuição importante para a educação nacional, pois, 
se S. Ex" não considerasse importante, não teria 
preocupação com ela. 

·· O Senador José Eduardo Outra argumenta 
que a norma inscrita no Estatuto dos Militares é 
um esforço de adequação da legislação infracons
titucional ao balizamento constttucional que dé 
prioridade à educação. Na realidade, não se trat<: 
propriamente de uma adequação da legislação in-
fraconstitucional, porquanto o Estatuto dos Milita
res está em vigor desde dezembro de 1980, e a 
Constituição à qual .se estaria adequando só foi 

.. promulgada em 1988. 
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Mas, independentemente dessa imprecisão 
histórica, os demais ·argumentos do Senador José 
Eduardo Outra precisam ser também apreciados. S. 
Ex" faz analogia entre a aposentadoria precoce dos 
militares que ingressam no Magistério civil e a per
missão constitucional que existe hoje para a acumu
lação de dois cargos no Magistério ou um cargo de 
Magistério com uma função técnico-científica, e essa 
é a base da sua proposta. Entende o Senador José 
Eduardo Outra que, como a Constituição permite a 
acumulação de um cargo de Magistério com outro 
cargo.de Magistério, ou com funções técnicas, que a 
acumulação prevista no Estatuto dos Militares não 
fere princípio algum. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a ques
tão que se quer resolver aqui não é a da acumula
ção. Em primeiro lugar, na questão da acumulação, 
a analogia não é pertinente, porque a Constituição 
permite a acumulàção de dois empregos: um de Ma
gistério ou dois de· Magistério. Ela permite essa acu
mulação, mas exige a. prestação do serviço em am
bos os empregos. 

No caso, a acumulação é a acumulação com 
um comprovante de quem deixa o serviço atiVo e, 
portanto, a pessoa vai acumular com um emprego 
onde ele não precisa mais prestar serviço algum. 
Essa é a diferença da acumulação permitida pela 
Constituição no serviço ativo. 

A outra questão é a de que, do ponto de vista 
da educação nacional, não se está defendendo nada 
que, quantitativamente, tenha importância. A partir 
do início de 1995 e até maio de 1996, tomando-se 
separadamente o caso da Marinha, foram solicitadas 
apenas 37 passagens para a reserva na situação 
atualmente permitida pelo Estatuto dos Militares. 

Se levarmos em conta a diferença de tamanho 
do corpo da tropa do Exército e da Aeronáutica em 
relação à Marinha, fazendo uma projeção linear, 37 
solicitações da Marinha sugeririam um total de 296 
solicitações nas Forças Armadas. 

Essa seria a contnbuição, digamos, perdida pela 
educação e perdida se não houvesse essa emenda, 
que reduz mais, uma vez que essas 296 seriam a con
tribuição das Forças Armadas inclusive para o Magis
tério primário e secundário, que não está abrangido 
pela emenda do Senador José Eduardo Outra. 

Considerando que existem, no Brasil, 28.200 
escolas de primeiro grau, 2.800 de segundo grau e 
850 de terceiro grau, isso totaliza 31.800, segundo o 
Ministério da Educação. Só a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte tem mais de 2.000 profes
sores. Mas, se cada uma dessas 31.800 unidades ti-

ver apenas dez professores, o universo de professo
res do País é de 320.000 professores. 

Para esse contingente de 320.000 professores, 
uina contnbuição de 200 ou 300 pessoas por ano 
realmente não é substancial. E o que é substancial é 
encerrarmos uma exceção que não se justifica mais. 
Um profiSSional que teve toda a sua formação cus
teada pela sociedade- em alguns casos, como o da 
Marinha, das 37 solicitações, houve 12 de engenhei
ros navais, provavelmente muitos deles com forma
ção no exterior, senão todos -, cujo treinamento cus
tou bastante dinheiro à sociedade brasileira, tem o 
direito de se aposentar precocemente para ser pro
fessor primário. E desses 37 que solicitaram passa
gem para a reserva, alguns o fizeram para assumir 
cadeiras nas escolas públicas de 1• e 2° graus, o 
que é inconcebível. É inconcebível que .um enge
nheiro naval renuncie à sua carreira na Marinha para 
ser professor primário. Essa é uma vocação que se 
manifesta um pouco tardiamente, mas com uma for
ça, com um ímpeto impressionante! 

· Por esse motiVo, o parecer é contrário à apro
vação da emenda d? Senador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O parecer é 
contrário à Emenda n• 2, de plenário. 

Discussão, em conjunto, do projeto e da emen
da em turno único. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Peço a pa
lavra, Sr. Presidente. 

O SR. ROMEU TUMA - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao Senador José Eduardo Outra. Em segui
da, falará o Senador Romeu Tuma. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -8E. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, quero registrar, primeiro, 
que, na justificação da minha emenda, eu cito que a 
Lei n• 6.880, que prevê a exceção nos afastamentos 
militares para a atiVidade de educação, é de 9 de 
dezembro de 1980. Não há, então, um equívoco his
tórico, como foi registrado pelo Relator. 

O que eu disse foi que essa lei e o que foi de
pois inscrito na Constituição de 1988, que prevê a 
possibilidade da exceção no caso de atividade vin
culada à educação, caminham na mesma direção. 
Não é que a lei tenha sido adaptada à Constituição, 
porque, obviamente, ela é anterior, como é citado no 
meu parecer. · · 

Primeiramente, quero registrar que a Constitui
ção faz questão de, quando veda o acúmulo de car-
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gos. no serviço público, criar exceções no que diz 
respeito à educação. A justificação do Executivo é 
que, na forma como está prevendo atualmente a lei, 
ela gera a possibilidade da ocorrência de inoportu
nos afastamentos de militares da atividade, em si
tuações não condizentes com as qualificações que 
são adotadas, decorrentes da cuidadosa e especiali
zada preparação a que são submetidos ao longo da 
carreira, a custo do dispêndio de consideráveis re
cursos da União Federal. Isso é verdadeiro. No nos
so entendimento, a attemativa que está sendo pro
posta pelo Executivo é excessivamente radical, por
que propõe a supressão da exceção prevista no Es
tatuto dos Milttares, o que não se sintoniza com o 
discurso, que é de mero tamponamento, cttado pelo 
Senador Geraldo Melo. São milttares que desco
brem, de repente, uma vocação para a atividade 
educacional e que se empregam em atividades pú
bli~ e privadas de ensino de primeiro grau. 

O que estamos propondo na nossa emenda é 
jusiamente encontrar uma alternativa para essa so
lução apontada pelo Governo, que é a possibilidade 
de inoportunos afastamentos sem lesar a União pe
los dispêndios efetuados com a qualificação e espe
cializa_ção desses profissionais. 

E certo que o art. 149 do Estatuto dos Militares, 
combinado com os arts. 97 e 116 dessa mesma lei, 
propicia, a meu ver, a exigência da necessária inde
nização, em face dos recursos dispensados com a 
formação dos militares que venham a se dedicar 
posteriormente ao Magistério civil público, nos casos 
de inobservância das carências requeridas por lei. 

Ainda que pronunciamentos judiciais possam 
apontar para entendimentos diversos do que aqui 
defendemos, que é a inegibilidade da indenização, 
caso as novas funções sejam o Magistério, entende
mós que a solução polfiica e jurídica correta é tolerar a 
acumulação em questão com investidura em cargo ou 
emprego público, desde que de ensino superior ou de 
educação técnica de nível médio especializado. 

Segundo o meu entendimento, essa seleção 
enfrenta dois argumentos que foram apresentados 
na exposição de motivos do projeto. Primeiro, a ade
quação da titulação do militar às novas funções edu
cacionais. E, segundo, a dificuldade da desistência 
do cargo, se o militar for aprovado, na medida em 
que houver assunção ao posto, pelas exigências dos 
concursos, nas hipóteses autorizativas aqui contem
pladas, ou seja, nos níveis superior ou médio de car
reira profissional. Não haverá de ser uma mera simula
ção de dedicação ao Magistério, o que, de falo, pode 
ocorrer com o ingresso no ensino de primeiro grau. 

Por úttimo, a redação que estamos propondo 
ao· art. 122 do Estatuto afasta qualquer discussão 
em tomo de uma eventual aposentadoria precoce, 
cómo foi dito pelo Relator. A reserva remunerada, a 
priori, não pode ser confundida, em razão do que está 
disposto no art. ~. § 1°, da Lei n• 6.880180, que con
ceitua a atMdade e a inatividade do servidor militar. 

Portanto, a meu ver, a emenda que estamos 
propondo impede as possibilidades de adutteração 
que foram citadas como justfficação para o projeto, 
na medida em que exige efetivarnente uma adequa
ção da titulação do militar e, ao mesmo tempo, con
torna a questão da aposentadoria. precoce, que é di
ferente de reserva remunerada, como diz, inclusive, 
a própria Lei n• 6.880/80, no seu art. ~. § 1°. 

Por isso, entendo que a nossa emenda con
templa essas preocupações, que foram ~resenta-
das.na exposição de motivos. · 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Continua 

em discussão, em conjunto, o projeto e a emenda. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu TLrna 
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, uso da palavra para concordar com o re
latório do Senador Geraldo Melo. 

O Senador José Eduardo Outra citou o item 3 
da exposição de motivos. Parece-me que a Marinha 
e as outras Forças têm sofrido muito com a faHa de 
investimentos e projetes para desenvolver tecnica
mente as suas missões de garantia da defesa do 
Território nacional. 

Se não preservar o seu corpo especializado, se 
não proteger a permanência em seus quadros da
queles que têm uma formação profissional milttar e 
técnica, tranqUilamente ela poderá sofrer as conse
qüências, que serão gravíssimas para a própria mis
são que a Constituição lhes dedica. 

Se verificarmos, no art. 98, o item 16, veremos 
que são mantidas as regras gerais para o funciona
lismo público; para afastamento, por decreto presi
dencial, do exercício, quando nomeados para a mis
são de professor. 

Creio que as Forças Armadas são privilegiadas 
- julgo um privilégio porque nenhum de nós pode 
aposentar para exercer outra missão fora da nossa 
atividade, a não ser que o tempo exigido seja com
pletado. Se 33 engenheiros navais passam para a 
reserva, se ceroa de 296 - o total dentro de um qua
dro de aproximadamente 30 mil - passam para o 
Magistério e se isso nada representa, para as For

. ças Armadas acredito que seja um número excessi-
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.vo, até porque são formados entre 150 a 200 guar
das marinhos, que levam cerca de quatro anos para a 
formação ~uperior, além dois cursos de preparação. 

Acredito que, quando os Ministros militares as
sinaram essa exposiçáo de motivos, eles o fizeram 
no sentido de proteger as Forças Armadas, para que 
pudessem cumprir corretamente as missões que a 
Constituição lhes conferiu. 

Sou favorável ao projeto e contrário à emenda 
apresentada 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Encerrada a 

discussão. 
Votaçáo do projeto, sem prejuízo do emenda 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Votaçáo da Emenda de n• 2 de plenário, de pa

recer contrário. · 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Rejeitada 
A matéria vai à sançáo. 
É o seguinte o projeto aprovado: · 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 30, DE 1996 
(N" 1.087195, na casa ~origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dá nova redação a dispositivos da Lei 
n" 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que 
dispõe sobre o Es1alulo dos Militares. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1° O§ 3" do art 98 e os arts.117 e 122 da 

Lei n• 6.880, de 9 de dezembro de 1980, passam a 
vigorar com a seguinte redaçáo: 

• Ar!. 98 ........................ - ...... ---

§ a• A nomeaçáo ou admissão de mili
tares para os cargos ou empregos públicos 
de que trata o inciso XY deste artigo somen
te poderá ser feita se: 

Arl 117. O oficial da aliva que passar a 
exercer cargo ou emprego público perma
nente, estranho à sua carreira, será imedia
tamente demitido ex officio e transferido 
para a reserva não remunerada, onde in
gressará com o posto que possuía na aliva 
e com as obrigações estabelecidas na legisla
ção do serviço militar, obedecidos os preceitos 
do arl 116 no que se refere às indenizações. 

Arl 122. O Guarda-Marinha, o Aspiran
te-a-Oficial e as demais praças, empossa
dos em cargos ou emprego público perma
nente, estranho à sua carreira, serão ime
diatamente, mediante licenciamento ex offi. 
cio, transferidos para a reserva não remune
rada, com as obrigações estabelecidas na 
legislaçáo do serviço militar. • 

Art 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicaçáo. 

Art a• Revogam-se o inciso XIV e o § 2" do art. 
98 da Lei n• 6.880, de 9 de dezembro de 1980. 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA N° 2-PLEN (SUBSTI1UTIVO) 
Ao Projeto de Lei da Câmara n• 30, de 1996 

(n°1.087195, na Casa de origem) 

Dá nova redação a dispositivos da Lei 
n" 6.880, de. 9 de dezembro de 1980, que 
dispõe sobre o Eslatuto dos Militares. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1° O item XIV do ar!. 98 e os arts. 117 e 

122 da Lei n• 6.880, de 9 de dezembro de 1980, 
passam a vigorar com a seguinte redaçáo: 

• Ar!. 98. .. .............. --·-··--·····-···-·· 

'XJV - passar a exercer cargo ou empre
go público civil permanente, cujas funções se
jam de magistério de nível superior, ou de 
educaçáo técnica de nível médio profissionali
zante, observado o cf15posto no art 122; 

"Ar!. 117. O oficial da ativa que passar 
a exercer emprego ou cargo público civil 
permanente, cujas funções não sejam de 
magistério de nível superior, ou de educa· 
çáo técnica de nível médio profissionalizan
te, será imediatamente transferido para a re
serva, onde ingressará com posto que pos
suía na ativa e com as obrigações estabele
cidas na legislaçáo que trata do serviço mili
tar, não podendo acumular qualquer proven
to de inatividade com a remuneraçáo do car
go ou emprego público permanente. 

"Arl122. O Guarda-Marinha, o Aspirante
a-OfiCial e as demais praças empossado em 
cargo ou emprego público permanente, estra
nho à sua carreira, serão irnediaJarnente, me
diante licenciamento de ofício, transferidos para 
a reserva não remunerada, com obrigações es
tabelecidas na legislaçáo do serviço militar. • 
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Ar!. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Arl 32 Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (l.evy Dias) - Consutto os 

Senadores Pedro Simon, L.auro Campos, José Eduardo 
Outra, Joel de Hollanda e Rarnez Tebet se ainda dese
jam fazer uso da palavra neste momento. (Pausa) 

Os Srs. Senadores declinam da palavra. 
O. Sr. Senador Hugo Napoleão enviou discurso 

à Mesa para ser pUblicado na forma do disposto no 
art. 203 do do Regimento Interno. 

S. Ex" será atendido. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Sr. Presi

dente, Sr"s e Srs. ·Senadores, as dificuldades de re
cursos para a conservação das rodovias brasileiras 
é um fato éonhecido por todos nós. Também esta
mos vendo o esforço do Governo federal na busca 
de soluções para o quadro dramático de nossas ro
dovias, inclusive com a entrega de vários trechos 
pavimentados, ao setor privado, em forma de arren
damento, C!Jja contrapartida será a. recuperação des
sas estradas. No entanto, temos de admitir que algu
mas. regiões do Brasil devem receber tratamento 
prioritário, principalmente devido à existência de ape
nas uma .rodovia pavimentada para o escoamento de 
toda a sua produção, como é o~ do Sul do Piauí. 

Em abril desta ano, a Confederação Nacional 
do Transporte - CNT - fez uma pesquisa sobre as 
principais rodovias federais pavimentadas, perfazen
do um total de 37 mil quilômetros, aproximadamente 
72 por cento de nossa malha rodoviária. Deste minu
cioso trabalho, a CNT concluiu que as ligações entre 
Teresina a Barreiras e Teresina-Petrolina são os tre
chos que mais têm causado perda de tempo aos 
seus usuários devido às condições gerais do pavi
mento. A CNT também constatou que a ligação Bar
reira-Teresina apresenta 31,4 por cento de sua ex
tensão trechos com predomínio de ·desvio fora do 
eixo da rodovia, o que é urna aberração. 

Tais dados explicam a revotta da população de 
Bom Jesus, no Piauí, cidade localizada na Região 
de Gurguéia, Sul do nosso Estado, que no último sá
bado interditou a BR 135, em protesto contra o pés
simo estado daquela rodovia, principalmente na liga
ção entre Bom Jesus e Cristina Castro. A interdição 
foi pelo período de 20 horas, causando toda a série 
de transtornos aos usuários daquela rodovia, mas foi 
a única fórmula viável para chamar a atenção das 
autoridades sobre a necessidade de reformas urgen
tes na pavimentação daquele trecho. 

Tornei conhecimento deste protesto através de 
matéria publicada pelo jornal O Dia, do Piauí, que 

anexo ao meu pronunciamento e requeiro .a sua 
transcrição nos Anais do Senado, como parte inte
grante deste meu pronunciamento. Também venho 
asSociar-me aos pleitos da população de Bom Je
sus, para reforma imediata da pavimentação da BR 
135, dirigindo apelo ao Ministro Odacir Klein, dos 
Transportes, no sentido de solucionar este grave 
problema do Sul do Piaur, cuja população certamen
te tem este crédito com o governo federal. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. HUGO NAPOLEÃO EM SEU PRo
NUNCIAMENTO: 

O Dia 

A população do MunlcípkJ d9 Bom Jasus, na re

gião Sul do Piauf. inlerdilou por mais d8 2fJ hOras, a 
BR-135. O protosto foi raall.zado pata chamar a atenção 

das autoridades para que a estrada seja récuperada. A 

Policia acompanha à ãJS!Ancia. 

CORPO NÃo PASSA EM AMBULÂNCIA NA BR 

Cerca de soo pessoas interditaram por mais da 20 horas,. 

no ~unlcfplo de Bom Jesus. a 605 quilOmetres de Teresina. na 

reg.ao sul do Plau(, .a BR-135, ~ibus, caminhões a até ambulan
cia que llanspor1avarn defuntos e doentes não passamm pela BR 

desde o in(do da interdição das 18:30 horas do último sábado até 

às 4 horas de ontem, quando a população decidiU liberar a rodo

via, que esfá totalmente esburacada. a Policia Mirrtar ficou acom

panhando o movimento à distância. 

Doentes rorarl, retirados das ambulâncias a tiveram que 

ser levados para o hospital em outrOs carros. qu~ estavam do ou-
tro lado da ponta sobre o rio Gurguéla. O cabo-PM Lufs disse que 

os manifestantes colocaram dois tratares e uma máquina no meio 

da estrada. 8e disse que vários ônibus das empresas ltapemirim, 

Penha. Transpiauí, Princesa do SUl e Transbraslliana a muHos ca

minhoneiros ficaram parados na estrada Lufs disse que o protes

to pela recuperação da estrada. foi comandado pelo vlce-prefeito 

de Bom Jesus. José Elvas Bajur. OS manifestantes que passaram 

toda a noite na rodovia, usaram faixas e carros de som. 
Eles cri_ticaram os governos federal e estadual, por até o 

momento não terem recuperado a BR-135, que liga Bom Jesus a 

Cristina castro. 
O corpo da odontóloga Vanci, que estava sendo levado de 

TãraSina para Bom Jesus. às 11 horas de ontem, foi retirado de 

uma ambulância que foi banada no local e seguiu viagem numa 

D-20 que estava do outro lado da ponte. 

O cabo Luís ãrsse que a população de Bom Jesus, está 

ameaçando a interditar a SR no final do mês. caso o govemo não 
tome nenhuma providência mandando recuperá-la __ os manifes

tantes ameaçam agora a interditar a rodovia por mais de 10 dias. 

Por ocasião do protesto final de semana, muitos caminhoneiros e 
passageiros de ônibus passcuam fome. exatamente, porque não 

puderam continuar a viagem. 
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Assaltos 

A maioria dos assanOs vêm ocorrendo nas rodovias fede-
rais. em razão do péssimo estado de conservação em que elas se 

encontram. Os caminhoneiros. atualmente, são as maiores vfti.. 

mas das quadrilhas que atacam nas estradas. Na maioria dos as
saltos, os caminhões o os Onibus são lntoroopfados pelos bandi

dos. no momento em qu~ estão desenvolvendo baixa velocidade, 

por causa dos buracos. 
A Polfcia Rodoviária Federal, nos últimos das. tem intensi

licado o pa1rulhamanto nas estradas, visando combater a ação 
dos assaltantes.. A tíltima vítima dos ladrões, ,foi o caminhoneiro 
Jorge Teixáira da Rocha. 45 anos, que foi ~ e morto, no 
infdo da semana passada, na BR-316, em Elesbao Veloso. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os tra
balhos, designando para a sessão ordinária de 
14h30min a seguinte: 

ORDEM DO DIA 
-1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N2 23, DE 1996 

Votação, em primeiro tumo, da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 23, de 1996, de autoria do 
Senador Esperidião Amin e outros senhores Sena
dores, que attera o § 7" do art. 14 da Constituição 
Federal, tendo • 

Parecer favoráve~ sob n• 342, de 1996, da 
Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania, ven
cidos ·os Senadores Josaphat Marinho, Pedro Si
mon, José lgnácio Ferreira, Jefferson Peres e Ber-
nardo Cabral. · 

-2-
SUBSmUTivà DO SENADO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 73, DE 1994 

Discussão, em turno suplementar, do Substitu
tivo do Senado ao Projeto de Lei da Cãmara n• 73, 
de 1994 (n• 3.710193, na Casa de origem), que insti
tui o Código de T rãnsito Brasileiro, tendo 

- Parecer sob n• 415, de 1996, da Comissão 
Temporária, oferecendo a redação do vencido. 

-3-

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 25, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos do 
Requerimento n" 402, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado n• 25, de 1995, de autoria do Senador 
Roberto Freire, que institui a revisão judicial dos va
lores atribuídos aos imóveis desapropriados, por in
teresse social, para fins de refonna agrária, e dá ou
tras providências, tendo: 

· - Parecer proferido em Plenário, favorável, nos 
tennos do substitutivo que oferece, . Relator Senador 
José Ignácio Ferreira, em substituição à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-4-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N2 22, DE 1996 

Quinto e último dia e disc ISsão, em primeiro turno, 
da Proposla de Emenda à Constituição rf' 22, de 1996 
(rf' 41/91, na Câmara dOs Deputados), que dá nova re
dação ao § 4• do art. 18 da Constituição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n• 404, de 1996, da Co
missão -de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-5-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N° 30, DE 1996 

Terceiro dia de discussão, em primeiro tumo, 
da Proposta de Emenda à Constituição n• 30, de 
1996 (n• 233195, na Câmara dos Deputados), de ini
ciativa do Presidente da República, que modifica o 
art. 34 e o Título VIII, Capitulo III, Seção I, da Consti
tuição Federal e o art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, tendo 

Parecer sob n• 418, de 1996, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorá

vel, com Emenda rf' 1-CCJ, de redação, que apresenta. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Está encer

rada a sessão. 

{Levanta-se a sessão às 12h48min.) 

Ata da 24ª Sessão Deliberativa Ordinária em 25 de julho de 1996 
2! Sessão Legislativa Extraordinária da ~ Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey, Levy Dias Emandes Amorim, Ney Suassuna Gerson 
Camata e Jefferson Péres 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães -
Antônio Cartos Valladares- Artur da Távola- Bello 
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Parga - Benedita dá Silva - Beni Veras - Bernardo 
Cabral - Carlos Bezena - Casildo Maldaner - Couti
nho Jorge - Darcy Ribeiro - Edison Lobão - Eduardo 
Suplicy- Élcio Álvares - Emilia Fernandes - Epitácio 
Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin -
Aaviano Melo - Francelino Pereira - Freitas Neto -
Geraldo Melo - Gerson Camata - Guilherme Palmei
ra - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Íris Rezen
de - Jader Barbalho - Jefferson Peres - João França 
- João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro -
Josap"hat Marinho - José Agripino - José Alws -
José Bianco - José Bonifácio - José Eduardo Dutra -
José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - José . 
Samey - Lauro Campos - Levy Dias - Lucídio Portelia -
Wcio Alcãntara - Wdio Coelho - Marina Silva- Marluce 
Pinto- Mauro Miranda- Nabcr Júnior- Ney Suassuna
Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez 
Tebet- Regina Assumpção- Rénan Calleiros- Rober
to Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu 
Tuma- Ronaldo Cunha uma- Sérgio Machado- Teo
tõnio Vilela FilhO - Toió ·Cavalcante - Valmir Campelo -
Vilson Kleinübing - Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
lista de presença acusa o comparecimento de 70 
Srs. Senadores. Havendo número regimenta~ 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 

AVISOS 

DE MINISTROS DE ESTADO 

N2 386196, de 17 de julho de 1996, do Ministro 
da Previdência e Assistência Social, referente ao 
Requerimento n• 548, de 1996, de informações, do 
Senador Gilberto Miranda. 

N2 613196, de 12 de julho de 1996, do Ministro da 
Fazenda, referente ao Requerimento n" 537, de 1996, 
de infonnações, do Senador José lgnácio Ferreira. 

N• 614/96, de 12 de julho de 1996, do Ministro 
da Fazenda, referente ao Requerimento n• 540, de 
1996, de informações, do Senador Freitas Neto. 

N" 619196, de 12 de julho de 1996, do Ministro da 
Fazeooa, referente ao Requerimento n" 590, de 1996, 
de informações, do Senador José Eduardo Dutra. 

N• 611/96, de 12 de julho de 1996, do Ministro 
da Fazenda, referente ao Requerimento n" 556, de 
1996, de informações, do Senador Romeu Tuma, 
esclarecendo que o Relatório da Comissão de ln-

quérito instituída para apurar possíveis irregularida
des ocorridas no Banco Nacional foi encaminhado à 
2" Vara de Falências e Concordatas de Belo Hori
zonte, no Estado de Minas Gerais. 

N• 616/96, de 12 de julho de 1996, do Ministro 
da Fazenda, esclarecendo a impossibilidade de 
prestar as informações referentes ao Requerimento 
n• 561, de 1996, de informações, do Senador Eduar
do Suplicy, por tratar-se de matéria protegida pelo 
sigilo bancário, nos termos do § 42 do art. 38 da Lei 
n• 4.595, de 31·12-64. 

N" 617/96, de 12 c:fe.julho de 1996, do Ministro da 
Fazenda, com as informações reférentes aos ftens 3 a 
8 do Requerimento n• 550, de 1996, de informações, 
do Senador Gilberto Miranda, e esclarecendo a impos
sibilidade de prestar informações relativas aos ftens 1 
e 2, por tratar-se de matéria protegida pelo sigilo co
rneo:cial e, eventualmenle, pelo sigilo bancáriO. 

As informações foram remetidas, em 
cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquívo. 

OÁCIOS 

DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO 
E ORÇAMENTO 

N• 634196, de 17 de julho de 1996, referente ao 
Requerimento n• 534, de 1996, de informações, do 
Senador Emandes Amorim. 

N2 667/96, de 18 de julho de 1996, referente ao 
Requerimento n• 498, de 1996, de informações, do 
Senador Mauro Miranda 

As informações foram remetidas, em 
cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquívo. 

OFÍCIOS 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N2 139196, de 24 do corrente, comunicando a 
rejeição das emendas do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n" 4, de 1996 (n• 1.156/95, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que regulamenta no inciso XII, parte final, do art. 5" 
da Constituição Federal. 

(Projeto enviado à sanção em 24-7·96.) 
N• 677/96, de 24 do corrente, encaminhando, 

para os fins previstos no § 3" do art. 60 da Constitui
ção Federal, a Propdsta de Emenda à Constituição 
n• 40, de 1995 (n• 256/95, naquela Casa), de autoria 



Julho de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00303 

do Senador Antônio Carlos Valadares, que outorga 
competência à União para instituir contribuição pro
visória sobre movimentação ou transmissão de valo
res e de créditos e direitos de natureza financeira. 

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

A Presidência comioCa.i-á, opOrtuna
mente, sessão solene do Congresso Nacio
nal a fim de promulgar a emenda constitu
cional referente à CPMF, aprovada definiti
vamente pela Câmara dos Deputados. . ' - . . . . . ·~ .'.. .:·· . --

·.0 SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim)- So
bre a mesa, proposta de emenda à Constituição que 
será lida pelo Sr •. 1• Secretário em eJ~ercfcio, Sena-
dor Ney Suassuna . .. . . ?· :-:--~ ·· · · 

É lida a seguinte: ,., •. 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONsTITUIÇÃO N• 34, DE'·1996 . . . 

Dá nova redáção ao § 5" do art. 40 
da Constituição Federal 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 
constitucional. 

Artigo único. O § 5" do art 40 .da Constituição 
Federal passa ·a vigorar com a seguinte redação: · · 

• Art. 40 .... ·-··'·'·-····-····':-··-·····-'--·-

§ 5" O beneffcio da pensão por morte 
não poderá uHrapassar o limite de 50% (cin
qüenta por cento) dos vencimentos do servi
dor falecido, observado o disposto no pará
grafo anterior, vedada a sua percepção cu
mulativamente com vencimentos, proventos 
ou outra pensão e a sua transmissão a outro 
beneficiário. · 

Justificação 

A Constituição de 1988 avançou significativa
mente no sentido do resgate da dignidade dos apo
sentados e pensionistas do serviço público. Na si
tuação anterior à vigente Carta, ficavam essas pes
soas sem qualquer proteção, vendo a sua remunera
ção minguar a cada ano. 

Entretanto, a Constituição foi além, criando 
vantagens excessivas aos servidores inativos e seus 
pensionistas, permitindo a instituição de distorções 
que cumpre corrigir. 

Tal fato vem elevando significativamente a par
ticipação das despesas com inativos e pensionistas 

no total das despesas com pessoal, chegando, mes
mo, a ameaçar as finanças públicas de alguns entes 
da federação. A própria União, em cujo âmbito o 
problema não tem a dimensão vivida, especialmen
te, por alguns Estados e Municípios, vem despen
dendo, com inativos e pensionistas, cerca de 40"/o 
da totalidade de suas despesas com pessoal. 

Se não for enfrentado agora, o problema se 
agravará, pondo em risco a realização· das reformas 
exigidas pela realidade social e, em alguns casos, 
impedindo a continuidade da prestação dos serviços 
públicos, na medida em que os Tesouros Nacional, 
Estaduais, Municipais e do Distrito ·Federal são obri
gados a restringir investimentos e reduzir a· manu
tenção da máquina pública para financiar os seus 
inativos e pensionistas. 

No Estado do Amazonas, por exemplo, os gas
tos .com pensionistas, em crescendo,' já éollsomem 
6,2% (seis e dois décimos por cento) da folha de 
pessoal. Sua remuneração média é superior à· dos 
servidores ativos e inalivos. Basta dizer que 307 
pensionistas têm· remuneração média mensal supe
rior a R$5.000,00, 83 têm remuneração acima da 
percebida pelos Secretários de Estado e 56 acima 
da remuneração 'do Governador. E muitos ainda 
acumulam suas pensões com outras ou com proven
tos. 

Nesta direção, com o objetivo de contribuir 
para o equacionamento da questão, apresentamos a 
presente PEC que visa a proceder a ajustes nas dis
posições constitucionais relativas a pensão, buscan
do o resgate do sentido da existência do benefício, 
que é o de assegurar a manutenção da famfiia do 
servidor falecido, e não premiá-la 

Para tal, propomos a fixação do teto de 50% 
dos vencimentos do servidor talecido, como limite da 
pensão, e a vedação de sua acumulação com outros 
rendimentos provenientes dos cofres públicos, bem 
como da sua transmissão a novo beneficiário. 

Sala das Sessões, 25 de julho de 1996. - Jef
ferson Péres- Romero Jucá- Teotonlo Vilela ri
lho- Levy Dias- Bernardo Cabral- Lúcio Alcán
tara - Nabor Júnior - C8sildo Maldaner - BeiJo 
Parga - Roberto Requião - Valmir Campelo -
João França - Osmar Dias- Fernando Bezerra
Beni Veras- Arthur da Távola - Emandes Amo
rim - José Agrlpino - Gerson camata - Mauro 
Miranda - José lgnácio Ferreira - Lúcio Coelho -
Lucídlo Portella- Júlio campos- Ramez Tebet
José Bianco - Pedro Simon - carlos Wilson -
Vilson Kleinüblng- carlos Bezerra -Jonas Pi
nheiro- João Rocha. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta: 

l - de um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 

11 -do Presidente da República; 
lll - de mais da metade das .Assembléias Le

gislativas das unidades da Federação, manifestan
do-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus 
membros. 

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada 
na vigência de intervenção federal, de estado de de-
fesa ou de estado de sftio. . . 

§ 2!' A proposta será discutida e votada em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 
três quintoS dos 'votos dos respectivos membros. . 

§ a• A emenda à Constituição será promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, com o respectivo número de ordem. 

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta 
de emenda tendente a abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 
11 -o voto direto, secreto, universal e periódico; 
lll - a separação dos Poderes; 
IV-os direitos e garantias individuais. 
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda 

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje
to de nova proposta na mesma sessão legislativa. 

Art. 40. \) O servidor será aposentado: 
1 - por invalidez permanente, sendo os proven

tos integrais quando decorrentes de acidente em 
serviço, moléstia profissional ou doença grave, con
tagiosa ou incurável, especificadas em lei, e propor
cionais nos demais casos; 

11 - compulsoriamente, aos setenta anos de ida
de, com proventos proporcionais ao tempo de serviço; 

III -voluntariamente: 
a) aos trinta e cinco anos de serviço, se ho

mem, e aos trinta, se mulher, com proventos inte
grais; 

b) aos trinta anos de efetivo exercfcio em fun
ções de magistério, se professor, e vinte e cinco, se 
professora, com proventos integrais; 

c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos 
vinte e cinco, se mulher, com proventos proporcio
nais a esse tempo; 

d) aos sessenta e cinco anos de idade, se ho
mem, e aos sessenta, se mulher, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço. 

§ 1° Lei complementar poderá estabelecer ex
ceções ao disposto no inciso III, a, e c, no caso de 
exercício de atividades consideradas penosas, insa
lubres ou perigosas. 

§ 2!' A lei disporá sobre a aposentadoria em 
cargos ou empregos temporários. 

§ a• o tempo de serviço público federal, esta
dual ou municipal será computado integralmente 
para os efeitos de aposentadoria e de disponibifida-
de. · 

§ 4° Os proventos ·da aposentadoria serão re
vistos, na mesma proporção e na mesma data, sem
pre que se modificar a remuneração dos servidores 
em atividade, sendo também estendidos aos inativos 
quaisquer beneffcios ou vantagens posteriormente 
conCedidos aos servidores em atividade, inclusive 
quando decorrentes da transformação ou reclassifi
caÇão do cargo ou função em que se deu a aposen
tadoria, na forma da lei. 

§ 5" O beneffcio da pensão por morte corres
ponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos 
do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, 
observado o disposto no parágrafo anterior. 

§ 6" As aposentadorias e pensões dos servido
res públicos federais serão custeadas com recursos 
provenientes da União e das contribuições dos servi
dores, na forma da lei. 

(A Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania.) 

························----·-····--------------
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 

Proposta de Emenda à Constituição que acaba de ser 
lida está sujeita às disposições específicas constantes 
dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno. 

A matéria será publicada e despachada à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, requerimento que será fido pelo 
Sr •. 1• Secretário em exercício, Senador Ney Suas
suna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 7aD, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro a V. Ex' sejam solicitadas ao Senhor 

Ministro da Fazenda, Dr. Pedro Malan, as seguintes 
informações: 
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deveria ser diferente ·quando se atenta contra o pa
trimônio público? 

Lembro que a lnterpol quer classificar esses 
crimes como crimes contra a humanidade, porque 
aqueles que sonegam - e durante todo o processo 
poderiam resgatar suas dívidas, sem que a julga
mento fossem - não se interessam, já que as penas 
são pequenas e a execução fiscal é mais longa ain
da, caminhando sempre para a prescrição. , 

É necessário que a sociedade desperte sua 
consciência para. quão pernicioso é o crime de sone
gação fiscal e para os males sociais que ele acarre
ta. Quando, em nosso País, a saúde se encontra em 
tal estado de calamidade, quando se busca o último 
recurso de criar um .novo imposto, apenando uma 
vez mais aqueles que cumprem suas obrigações, 
devemos perceber que há, por trás disso, por trás 
dàs mortes e enfermidades amplamente anuncia
das, o crime de sonegação fiscal. Os exemplos po
deriam suceder-se. . . . . . . . 

. A resolução de .nossos graves problemas so
ciais e a extensão da cidadania plena a todos . os 
brasileiros dependem de uma cultura e de uma or
dem jurfdica e política onde sejam execrados e puni
dos os crimes de sonegação . fiscal. A conde
scendência das autoridades em--relação a esses cri-
mes apresenta um altíssimo custo sOcial. · · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Agrade
ço a atenção dos Srs. Senadores. 

o Sr. Bernardo Cabral- Perm~e-me V. Ex" 
um aparte, Senador Romeu Tuma? 

O SR. ROMEU TUMA- Pois não, Senador. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Se

nador Bernardo Cabral, nesse caso, não é permitido 
o aparte, porque a palavra foi concedida ao orador 
por apenas cinco minutos, para uma comunicação 
inadiável. 

Voltaremos à lista de oradores, na qual V. Ex" 
está inscrito. 

O Sr. Bernardo Gabral - Apenas queria dizer 
ao eminente Senador Romeu Tuma que S. Ex" tem 
o privilégio da presença, na tribuna dos convidados, 
do Dr. Sérvulo Coimbra Tavares, um dos maiores 
advogados e nosso amigo, que nos honra com a sua 
audiência. 

O SR. ROMEU TUMA - E o acompanham os 
Delegados das nossas associações, que nos ajudam a 
legislar bem para colocar os bandidos na cadeia 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) • 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, 
por cessão do Senador Casildo Maldaner. S. Ex" 
dispõe de 20 minutos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em primeiro lu
gar, quero agradecer ao querido amigo, Senador 
Casildo Maldaner, pela gentileza de nos ceder o seu 
espaço neste momento. Espero muito em breve po
der lhe retribuir a gentileza, também cedendo-lhe o 
mesmo espaço. 

Sr. Presidente, pretendo continuar o debate 
que se vem travando nesta Casa com relação à agri
cultura brasileira 

Quando assumi o Ministério da Agricultura, 
pude sentir o quanto é importante, necessário, um 
país como o nosso preocupar-se com a sua agricul-
tura . 

O Brasil ·tem hOje a maior reserva de terras 
agricuitáveis do mundo inteiro. O Brasil é hoje, no 
mundo inteiro, o país que tem condições éle plantar, 
criàr e, praticamente, alimentar metade do mundo. O 
que dói, o que' machuca, é, ao longo do tempo, a fal
ta de interesse para se equacionar essa questão. 
Vamos fazer justiça: ao longo, praticamente, da 
maioria dos governos. 

Juscelino Kubitschek foi um grande Presidente; 
afirmou que, no seu Governo, o Brasil avançaria 50 
anos em 5. Não há como deixar de reconhecer que 
o Brasil cresceu extraordinariamente sob o Governo 
de Juscelino Kubitschek. Assumindo Jânio Quadros, 
com a renúncia de Jango, Juscelino se candidatou -
• JK-65" - a voltar à Presidência Dizia: "Eu tenho 
uma dívida enorme para com o meu País, porque eu 
cuidei de muitas coisas do meu País, mas não cuidei 
da agricultura. Eu posso ser até considerado como 
um dos responsáveis pelo atraso da agricultura A 
minha próxima meta é fazer na agricultura o que fiz 
no restante. No meu Governo, a agricultura brasilei
ra crescerá 50 anos em 5. • 

Lamentavelmente, não se permitiu a eleição 
em 1965. Seria fantástica - JK e Lacerda Venceria, 
na minha opinião, JK, mas seria uma grande elei
ção, com dois grandes estadistas. 

De lá para cá, é isso que está aí: cada governo 
debatendo, analisando, um fazendo um pouco mais, 
outro fazendo um pouco menos. 

Para resumir, a nossa safra de grãos é de 80 
milhões. A safra de milho dos Estados Unidos é de 
240 milhões. O que os Estados Unidos produzem 
em milho é três vezes o que o Brasil produz em to
dos os grãos. Não é preciso dizer mais nada. 

Imaginamos que os Estados Unidos sejam um 
país fantasticamente industrial e que a sua receita 
venha da indústria. Não; a grande fonte da receita 
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1. Quais os recursos alocados pelo Banco 
Central para atender ao Proer? 

1.1 Se esses recursos são totalmente oriundos 
dos depósitos compulsórios dos bancos e demais 
instituições financeiras, ou, caso contrário, se há, tam
bém, recursos provenientes do Tesouro Nacional? 

2. Quais os estabelecimentos de crédito, parti
culares ou oficiais, atendidos, até agora, por essa 
programação, especificando-se os recursos libera
dos, para cada um deles, e a sua origem, ou seja, se 
são recursos do Banco Central ou do Tesouro Na
cional? 

3. Qual a modalidade de aplicação desses re-
cursos em cada caso? · · · 

Sala das Sessões, 25 de julho de 1995. - Se-
nador Humberto Lucena. · ·· 

(A Mesa para decisão.)· 

::0 SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim)- O 
requerimento lido será despachado à· Mesa para de
cisão, nos termos do inciso III do ar!. 216 do Regi
mento Interno. 

Há oradores inscritos. 
. · · Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 

Tuma. .' 
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o 

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, quero deixar aqui registrado o recebimento 
de Aviso do Ministério da Justiça, datado de 3 de ju
lho próximo passado, pelo qual o Exm0 Sr. Ministro 
Neison Jobim envia informação da Secretaria de 
JustiÇa desse Ministério, a propósito de Requeri
mento por mim formulado. Pretendia, ao solicitar in
formações sobre a concessão de indulto consubs
tanciada no Decreto n• 1.860, de 11 de abril de 
1996, que fossem questionados alguns aspecios 
desse ato junto à autoridade competente, repre
sentando o Poder Executivo. 

Se, de fato, há razões pragmáticas e voluntá
rias que justificam o instituto do indulto, não pode 
descurar a sociedade de garantias no que toca à 
sua segurança. Quando mal aplicado, o indulto, em 
lugar de constituir eficaz instrumento para a reedu
cação do condenado e sua reintegração à vida so
cial, pode tomar-se mero estímulo à conduta ilegal 
pela desproporcionalidade entre a infração cometida e 
o respectivo apenamento. São necessárias, por outro 
lado, garantias mínimas de que o beneficiado não vol
tará a delinqüir tão logo seja posto em liberdade. 

Entendo que o corpo técnico do Ministério 
mostra, em sua argumentação, que tais aspectos 
não foram desconsiderados, seja pelas condiÇões 
estabelecidas previamente à concessão do indulto. 

seja pelo acompanhamento e exigências a serem 
cumpridas nos 24 meses posteriores. 

Sr. Presidente, nobre Senador Ney Suassuna, 
preocupa-me encontrar uma forma de efetuar esse 
acompanhamento nos 24 meses posteriores à con
cessão do induHo, tendo em vista as grandes dificul
dades que atravessam a Policia Federal e as Polí
cias estaduais em matéria de equipamentos, treina
mento de pessoal. Há uma série de outras necessi
dades que são indispensáveis ao bom desempenho 
dessa atMdade. Infelizmente todo o Brasil sofre com 
eSsa. faHa de investimento~ · · • · 

Umas das respostas ao no5so requerimento, 
entretanto, levou-nos a uma reflexão não isenta de 
preocupações. Questionávamos ·sobre o motivo de 
não se incluir, entre os crimes para· os quais não se 
permite o induHo, o de sonegação fiscal, de modo 
~rente com a linha do citado Dooreto ire não be
neficiar aqueles que cometeram delitos contra a Ad
ministração P~blica. · · 

Esclarece a seéretiria ·de jústiÇa dei Ministério 
que,' riesse caso; .à políiicà do G6vemo é à agiflia
ção ·da cobrança dos débitos tributários, ao contrário 
de aumentar os gastos púbicos com à manutenção 
dos sonegadores no cárcere. Por outro. lado, os cri
mes de sonegação fiscal têm a pena máxima de 
dois anos de detenção, como estabeleCido na Lei 'ri• 
4.729, de 1965, o que permite aos condenados a 
suspensão condicional da pena, reduzindo-se, aS
sim, a poucas hipóteses a possibilidade de encarce
ramento. 

Constatamos, assim, que, tanto por parte do 
Poder Executivo quanto do Legislativo, predomina a 
tolerância em relação aos crimes de natureza tribU
tária. Não é por outra razão que,. como informa o 
mesmo documento, toram computados, no último 
censo penitenciário, nobre Senador Bernardo Ca
bral, apenas cinco presos por sonegação fiscal no 
Pafs. Quando se confronta esse número irrisório 
com a realidade da sonegação no Brasil, onde se 
estima um real sonegado para cada real arrecadado, 
percebemos que essa lamentável situação não ocor
re por acaso. Já não se trata de questionar o induHo, 
mas de perguntarmos por que efetivamente não se 
devem pôr os sonegadores do Fisco na cadeia em 
nosso País. 

O processo administrativo de cobrança do dé
bito tributário é algo que não se pode contundir com 
a apuração e punição de um ilícito que atinge a so
ciedade como um todo. Nos demais crimes contra o 
patrimõnio, como o furto, o ressarcimento integral da 
vftima não enseja a impunibilidade do autor. Por que 
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americana é a produção agrícola, a exportação da 
agricultura. 

Os Estados Unidos podem se despreocupar, e, 
às vezes, se despreocupam, com relação aos auto
móveis - o Japão, em certa época, infernizava "os 
Estados Unidos em venda de automóveis. Numa 
ocasião, a Volkswag'en entrava e tomava conta do 
mercado americano. O americano nunca se assus
tou muito com isso. 

Nunca me esqueço da primeira vez em que fui 
aos Es)ados Unidos - e já faz muito tempo que viajei 
para lá," a convite do governo americano -, tendo vi
sitado cerca de vinte estados em dois meses. Quan
do voltei a Porto Alegre, trazendo pàra" casa O§ :reli
cários que comprei - lembrancinhas como a Esiâtua 
da Uberdade representando Nova Iorque e o búfalo 
de Chicago -, verifiquei serem todoii fabricados na 
China, j;i naquela época, há 23 anoS: 

·" Nó entanto, "o ameriCa.no nu~ deixou de ·se 
prevcúpai eoiri a sua àgricultura, córri a sua prodU
ção "qe carne, de pão; de leite. Se é "necessário sub
sídio, lá está o subsídio, para o àmericario, para o 
fràncês, para o alemão, para o italiano, para o in
gllls. ·As grandes potências, campeãii" do fiberalismo, 
subsidiam a sua agricultura, tanto quanto necesSá
rio. O que é produzido a mais wlo'americano; seja 
de leite, de carne ou o que "for, se tiVer que concórrer 
no e; ·•arior, eles subsidiam tanto quanto for necessá
rio p;:;ra colocar o produto no mercado internacional. 

" d que. 6 Brasil fez eom o trigo foi crime! o Pafs 
chegou a produzir 6 milhões de toneladas, faltando 2 
milhões de toneladas para a autO-Suficiência E o 
que fizeram? Disseram que o trigo brasileiro estava 
a US$150.00; o importado, a US$80.00. E o Gover
no boicotou! Disseram para mim, peSsoalmente, que 
a orientação do Governo era no sentido de não plan
tar trigo. 

Dizia eu: mas nós vamos ficar auto-suficientes; 
poderemos fazer um feriado nacional e dizer que o 
Brasil é auto-suficiente na produção de trigo, um ele
mento essencial na alimentação; mas não temos in
teresse. Vou pagar trigo a U$150,00 podendo impor
tar a U$80,00? O Governo boicotou o plantio do trigo 
e foi vitorioso. A produção de trigo baixou de 6 mi
lhões para 1 milhão e 800 mil. Ao invés de subirmos 
para 8 milhões e f~earmos auto-suficientes em" trigo, 
baixamos de 6 para menos de 2 milhões. ''" 

O Governo brasileiro acertou; em vez de impor
tar 1 m'lhão e 800 mil, vai importar 6 milhões e 500 
mil. Só que o Governo se recusou a dar US$150,00 
por tor elada para o produtor brasileiro e "'liai""dar 
US$25-J,OO por tonelada ao produtor estrangeiro. 

Agora, por questões climáticas que acontecem - e 
nós sabemos que acontecem - o trigo internacional 
pulou de US$70,00 para US$250,00. Entretanto, não 
acontece nada O Presidente não "diz nada, nem o 
Ministro da Agricultura, que, por sinal, largou o Go
verno, e muito menos o homem do Banco do Brasil. 
Ninguém diz nada. 

Ora, Sr. Presidente, fiquei um pouco mais de 
um ano no Ministério" da Agricultura e, naquele pe
ríodo, uma das coisas que fizemos" foram debates 
nacionais no Pará, reunindo "0 Norte;" em Recffe, no 
Nordeste; em Goiãnia," reUni não o Centro-Oeste; em 
Curitiba, reunindo·o ·Sul. Isso "para" estabelecer- já 
transcrevi várias vezes no Anais - uma política agrf
cola pata o Brasil. Temos que ter uma ·politica agrf
cola para o Brasil. Qual é a nossa política agrícola? 
Um. Pafs como o nosso ·tem que ter-uma" política 
agr:ícola." . . . ' .. 

Alguns exemplos muiío singelos: o alho e a ba
tata. Lá pelas tantas; na época da" safra," dá-se bata
ta' aos porcóS e· o alho ·se· joga fora, "pelo exagero da 
safra. Quatro" meses depois, importa-se o alho do 
Chile e a batata do exterior a um preço três vezes 
maior. 

O Brasil é" um Pafs q'ue tem, "praticamente, to
das às eistações do ario;· poitanto, pcidémos produzir 
todoS os produtos durante iodo o" ano. o eorretó se
riá fazer um calendário, ou seja, podia instituir-se 
que o Rio Graride" do SÚI," por exemplo, para ter 'di
reftó "ao firiailciamento do Banco do Brasil, para ter a 
garantia do Banco do Brasil, plantaria o alho e a ba~ 
lata em tal época, e o mesmo seria feito com os ou
tras regiões do Pafs. É simples! Um calendário. É a 
roisa mais rudimentar do inundo.' Entretanto, há 
anos em que se joga batata, alho e cebola fora," na 
época da safra - ocasião em que o preço vai para o 
chão -, para, três meses depois, importarmos do ex
terior - época em que o preço sobe. 

O SR. Ney Suassuna- Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Tem V. Ex" a palavra. 
O Sr. Ney Suassuna - SenadOr Pedro Simon, 

já abordei esse assunto aqui algumas vezes, mas 
ele é sempre tão palpttante que nos empolga. An
teontem, estive com o Ministro da Agricultura e to
mei conhecimento de que o orçamento daquele Mi
nistério para este ano é inferior a R$260 milhões. 
Isso para ser dividido por 27 Estados em 12 meses. 

O SR. PEDRO SIMON - V. Ex", que é um cra
que em inl$mática, considerando os R$6 bilhões 
do NaCional, dá um percentual de quanto para a 
agricultlira brasileira? Para o Banco Nacional foram 
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R$6 bilhões, e V. Ex" está dizendo que para a agri
cultura brasileira o orçamento é de R$258 milhões, 
para serem divididos por 27 Estados em 12 meses. 
Meu querido Presidente Fernando Henrique Cardo
so, responda o· que está errado nisso: R$6 bilhõ.es 
de reais para o Nacional enquanto o orçamentO do 
Ministério da Agricultura é de R$258 milhões. Conti
nua V. Ex" com a pal.a.vra. . 

O Sr. Ney Suassuna- ~tão, Senador, esta
mos em uma situação difícil .. O Ministéri.o não. tllm 
praticamente capital para 1azer, por exemplo, uma 
política sanitária, não tem como:1azer maiores inves., 
timentos. Graças . a Qeus; ~ q\lando em.~~~ .I)~ .um 
crédtto especial, fora do Ministério, como foi o do. ça
cau, como foi o do algodão. Mas, lamentavelmente, 
acontece o que V. Ex" .a~o.u. de dizer. Com.f!!lação 
ao algodão do Nordeste, .fomos instados a aumentar 
a área podada Aumen1amos, e o que aooriteceu? 
Permitiram a impor!ação e.!?·P!'IKX!·~iu pel;;t,me1ade, 
porque veio subsidiado. ~tão,. este ano ninQl.Jé!l) 
quer plantar .a.lgodão, e per quê? Porque. sabem. que 
é prejuízo certo. Algo ,e~lhaJ:lte. aoont~).Í COJ;JJ p 
trigo e acontecerá com outros grãos brasileiros. mui
to embora, como bem disse V. Ex", tenhamos 20"k 
da área agricuitável do mundo. Solidarizo-me com 
esse tema, porque· é. realment&. impoitanie para o 
País. Pobre do país sem. àgnctiltura; pois não. pódli
rá ter mais nada. Não adianta ter carro, avião cít.i ou
tro tipo de indllstria, se não há: o 'que .ccimer.: eoin 
comida temos paz e gerações futtiras 'bem 'àlimenta:
das, ou seja, em plenas condições de desenvolvi
mento; no entanto, com subnutriÇão não teremOs. se
quer inteligência no nosso povo.. · · · · 

O SR. PEDRO SIMON - Mu!to obrjgado a V. 
Ex". 

O Sr. Lúdio Coelho- V. Ex" me permite. um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex", com prazer. 
O Sr. Lúdio Coelho - Senador Pedro Simon, 

seu pronunciamento é muito importante, e desejo 
colaborar com V. Ex". Neste momento, para entrar 
nos Estados Unidos, o suco de laranja paga uma 
taxa de US$450,00 a tonelada. Observo. também 
que, quando o Governo brasileiro pareceu parar de 
produzir trigo - e eu era produtor de trigo naquela 
ocasião, no tempo da Ministra Zélia -, importaram tri
go e, conseqüentemente, não tivemos para quem 
vender o trigo brasileiro. Logo em seguida, outro Mi
nistro importou algodão na colheita do algodão. Con
seguiram, então, liquidar o trigo e o algodão, e V. 
Ex" bem sabe da importância do algodão na geração 
de empregos para as populações menos qualifica-

das da Nação brasileira. Felicito-o porque um discur
so partido de V. Ex" parece que tem melhor reper
cussão no cenário nacional. 

. O SR. PEDRO SIMON - Não, V .. Ex" está equi
vocado. A diferença entre mim e V. Ex" é que V. Ex" 
tem dez vezes mais brilho e mais competência do 
que eu. V. Ex" tem um milhão a mais de terra do que 
eu, que não tenho nem um metro. 

O meu pronunciamento tem o sentido da im
parcialidade, embora V. Ex" 1ambém seja imparcial, 
respeito a sua. competêi1Cia, mas há sempre aquela 
história: "Como. tem teJT<~., • .". Como .não tentio terra, 
digo que V. ~está absalutamente eo~to. o càsi> 
do algodão é a mesma questão. . 
. · .. Volto a d;Zer; o mundo. está partindo para a glo

balização. Mas: séiá que VamOs partir para a globali'
zação, imaginàrido que não. há mais fronteira, que 
está ·tudo abério? Quem quiser comprar a nossa 
Vale do Rio Docà' que compre; quem quiser compràr 
a Pétrobrás que compre: ·i:siá tudo ·aberto, não tem 
fronteira o ~ que tr'a'ga o leite paia cá; .. 
: ·: MuitO bem,. mas quáJ a política do.Govemo? o 

que o Brasil Pfimia da globàlização? Quais serão. os 
esquemas de defesa e de ação do Brasil na globali
zação? Será qué n6s vamos entrar no vazio, .sem 
~er,. no míni(rlo, quais, São os nossos esquemas 
de atuação na globalização? 
. . , .É o que está acon~~ndo. Bato p~lmas ao Go
verno, até porque eu era Líder do Governo Itamar 
Franco, do qual· o Senhor Fernando Henrique foi Mi
nistro da Fazenda, seguido do Sr. Rubens Ricúpero 
e depÓis do ex~.GovemadÓr do Ceará, Ciro Gomes. 
Nasceu o Plan~ Real e está aí. Não há dúvida algu
ma de que temo~ que bater palmas para o Plano 
Real. Só podeiriós estar àqui discÍJtindo, analisando 
com certa serenidade devido ao Plano Real. Isso 
porQue, em um' pafs com ·uma inflação de 80% ao 
mês, não se pode discutir P.Passo seguinte, uma po
litica econõmi~ ou uma política social, não se pode 
pensar em nada. 

O primeiro passo foi dado, e bem dado: hoje, a 
inflação é 1% ao mês, o Brasil é um país civilizado; 
mas faltam os outros pontos. Que preço o Brasil 
está pagando para ter essa inflação baixa? E quanto 
às importações? O Brasil abriu suas portas às im
portações - na minha opinião, exageradamente. O 
Brasil não vive o regime do capitalismo. Que bom se 
o Brasil tivesse um regime capitalisla como o dos 
Estados Unidos, onde uma calça Lee é vendida a 
US$9. Aqui é vendida a US$ 30 e, fruto da importa
ção, o preço baixou e agora a calça está sendo ven
dida a US$14. No capitalismo não pode acontecer o 
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que acontece aqui: oligopólios que se formam, como 
os grupos fechados de cimento, que impõem o P_:&" 
ço. No regime da livre iniciativa, isso é cnme! Então, 
o Governo tem que importar para fazer esses grupos 
balançarem. 

O Governo tem que ter competência. Penso 
que a importação foi a grande responsável pela bai
xa dos preços. Tem que se bater no empresariado 
nacional para que eles aprendam a competir e a Ira· 
balhar. Mas tem que ser com jefto. 

Um exemplo: a indústria de brinquedos. V. 
Ex"s são pessoas mais velhas, mas eu, que tenho 
um filho de dois anos de idade, volta e meia estou 
levando o Pedrinho para comprar brinquedo e fico 
boquiaberto com o preço insignificante de brinque
dos espetaculares, todos vindo de Hong Kong, da 
China, ·de tudo que é lugar do mundo. A Estrela ia 
fechar, assim como todas as fábricas de brinquedos 
brasileiras. Mas, então, o Ministro Domelles tomou 
uma decisão, que, a mim, pareceu Séria: de que os 
brinquedos passarão a entrar no País a uma taxa de 
80"/o, e não mais 20"/o. Os consumidores vão ter que 
pagar muito mais caro, mas as fábricas de brinque
dos brasileiras terão que garantir o aumento da pro
dução, tantos por cento ao mês, até dezembro e,_ até 
lá, baixar o preço no mesmo percentuaL Caso ISSO 

não aconteça até o dia 6 de dezembro, as importa
ções serão liberadas. Parabéns ao Ministro Domel
les! 

Não sei se V. Ex"s concordam comigo, mas 
entendo isso como competência. Claro que vou ficar 
chateado porque não vou comprar o brinquedo mais 
barato. Mas toda essa situação iria provocar a implo
são da indústria nacional, milhares de brasileiros iam 
deixar de ter emprego e, quando não tivéssemos 
mais indústria nacional, até o preço do brinquedo im
portado iria subir. O preço estava baixo pela situa
ção de dumping, em que o produto importado tinha 
que concorrer com o nacional; mas, no momento em 
que desaparecesse a produção nacional, o preço 
subiria. 

Nesse ponto, tiro o chapéu para o Governo, 
que foi competente. Mas, quanto ao restante, o Go
verno, na verdade, não está tendo uma política de 
controle das importações em relação à produção 
brasileira. 

O Sr. Roberto Requião - Permite-me V. Ex" 
um aparte, nobre Senador Pedro Simon? 

O SR. PEDRO SIMON- Concedo a aparte a V. 
Ex', nobre Senador Roberto Requião. 

O Sr. Roberto Requião - Senador Pedro Si
mon, acrescento alguns dados ao seu pronuncia-

mento: o Brasil, em 1988, produziu 6,3 milhões de 
toneladas de trigo. Quando se fala em trigo, fala-se 
no Paraná. 

O SR. PEDRO SIMON - E no Rio Grande do 
Sul. 

O Sr. Roberto Requião - Nós e os gaúchos 
produzimos cerca de 90% do trigo brasileiro. 

O SR. PEDRO SIMON - Quando se fala em tri
go, fala-se nos gaúchos do Rio Grande do Sul e nos 
gaúchos que foram morar no Paraná. 

O Sr. Roberto Requião - Como queira, Sena
dor. Mas, hoje, o Paraná produz cerca de 60"/o a 
70"/o e o Rio Grande do Sul produz a diferença, o 
que faz com que o Sul produza 90"/o do trigo brasilei
ro. De 6,3 milhões de toneladas, caímos para a co
lheita deste ano, que não passará de 1 ,2 milhão de 
toneladas. Estamos importando trigo ~ mais de 
US$300,00 a tonelada porque o Governo não quis 
admitir um preço mínimo acima de US$1 00,00; não 
estabeleceu preço mínimo algum. 

O SR. PEDRO SIMON - Não, o Governo, deli
beradamente, não quis que se plantasse trigo. 

O Sr. Roberto Requião- Produzfamos - o Pa
raná e São Paulo - cerca de 800 mil toneladas de al
godão por ano. Este ano vamos colher 150 mil tone
ladas. Parecia, Senador, que depois do infcio do sé
culo, com a política do Léon Blum, na França, a polí
tica de recuperação alemã e o New Deal, nos Esta
dos Unidos, essa história de globalização e de Esta
do mínimo tinha deixado de existir no planeta Terra. 
Todas as recuperações partiram de uma participa
ção pesada do Estado: o planejamento indicatiVo, na 
França, do Léon Blum, a política de recuperação 
económica da Alemanha nazista e o New Deal, do 
Franklin Delano Roosevelt, que se suportava na 
preocupação com o prejuízo dos agricultores e que, 
através de uma pohlica que se baseava em duas 
frases famosíssimas, viabilizou a recuperação da 
economia americana. Uma dessas frases: "Em cada 
panela, uma galinha, em cada propriedade, um pos
te de energia elétrica". 

O SR. PEDRO SIMON - Em vez de galinha, 
pode ser frango. 

o Sr. Roberto Requião - E a segunda frase: 
"Se as cidades queimarem, os campos se levanta
rão e reconstruirão as cidades. Se os campos quei
marem, as cidades morrerão de fome". Não era uma 
visão nostálgica da vida do campo. Roosevelt não 
era um inimigo da tecnologia, mas ele sabia das res
postas rápidas que a agricultura dá a estímulos· go
vernamentais. E o campo, capitalizado, viabilizava o 

- crescimento das cidades, porque os agricultores 
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passavam- a consumir mais, melhoravam o seu pa- Governo à época - pam que levasse a idéia ao Mi-
drão de consumo - sapatos, roupas, um triturador de nistro, mas achei o projeto tão importante que o levei 
grãos, uma ordenhadora mecânica movida a eletrici- ao Presidente da República Af nasceu o progmma 
dada. Tudo isso em produzido nas cidades e viabili- de combale à fome que o Presidente da República 
zava a volta do cfroulo virtuoso do desenvolvimento houve por bem entregar ao Betinho e ao Bispo de 
econOmico. Hoje, aqui estamos falando em globali- Duque de caxias, para deixar com a iniciativa priva-
zação, em recordes de safm agrícola de 80 milhões da O projeto foi bem. Quando vi o Presidente Fernan-
da toneladas. A China planta uma área uma vez e do Henrique com esse projeto de Comunidade Solidá-
meia maior do que a bmsileim e, quando a safm da ria, achei que o caminho do social fosse o mais impor-
China naufmga, soçobra, fmcassa, a China colhe tanta. E o caminho do social, que é o de dar comida 
540 milhões de toneladas. No atual nível de produti- pam 30 mDhões, parece-me fundarnenlal , 
vidade, com ·a mesma área chinesa; nós estarfamos Sr. Presidente, não existe nenhum setor do 
produzindo 120 milhões de toneladas, quase )'lada mundo com resposta mais imediata do que o dinhei-
perto dos 540 milhões chineses. 'Vwemos num Pafs ro aplicado na agricultura. Se se quer aplicar numa 
de vocação agroindustrial, mas estamos, no momen- indústria, até montar a infm-estrutura; até garantir a 
to, vivendo a fantasia da globalização. O Presidente energia, até garantir o transporte, até montar a fábri-' 
espera que os grandes capitais venham aqui fazer o ca, até garantir a mão-de-obra, leva-se de seis a 
que ele realmente não faz. E fala·. no CUsto Brasil;.na sete. anos e não sei que quantidade de dólares pam 
reforma administrativa, refoirna da Previdênciia, até tomá-la rentável. Na agricultura, não. É questão 'de 
o momento em que um organismo internacional vem botar o dedo. É plantar o dinheiro e colhê-lo· meses 
nos· dizer, com clareza; que o CUsto Brasil, hoje;. se depois. · ..... 

suporta fundamentalmente na polftica cambial,. na O Governo do Senhor Fernando Henrique car: 
moeda valorizada e nos juros altos. Obrigado, Sena- doso não entendeu dessa fonna. Neste País há 34 
dor. . . milhões de pessoas que passam fome. E o que é 

O SR. PEDRO SIMON·- Aliás, isso que V. Ex" mais dramático, Sr. Presidente, é que sé hoje todas 
está áiZendo é interessante: de lilpente, vem o Ban- resolvessem comer e beber· o que têm· direito;. não 
co Mundial dizer que essa história dos nossos queri- seria possível, faltaria, porque nós não estamos ·pre-
dos empresários com relação ao Custo Brasil, à fo- parados para isso. O Governo Femárido Henrique 
lha de pagamento, não é bem assim; quando se diz Cardoso considerou prioridade absoluta não deixar 
que pam um salário mínimo pago gastam-se os bancos irem mal. Mas, pelo amor de Deus, o que 
R$1 05,00 em encargos, isso não é verdade. É uma · vai acontecer se os bancos forem mal?· E jogóu todo 
coisa realmente estranha. o peso do seu trabalho, assinando, inclusive, medi-

V. Ex" cita uma questão muito importante, no- das provisórias dramáticas, como a de criar o Proer. 
bre Senador: os bancos refinanciam R$6,4 bilhões. Com isso, arriscou até o seu prestígio ' que é gmn-
Lembmm-se daquela briga da Bancada agrícola, de - entrando num Banco em que, por laços familia-
aquela guerra do refinanciamento, que durou mais res, S. Ex" tinha ligação. Mas se o Presidente, que 
de um ano e sobre a qual se disse que a Bancada tem essa competência, essa garra, essa coragem 
agrícola precisou fazer chantagem para determinar a para resolver o problema financeiro, tivesse aplicas-
votação, para que se fizesse a renegociação da dfvi- se esse dinheiro na agricultura deste País, sincera-
da da agricultura? Pois aquilo custou R$6,4 bilhões. mente, o seu Governo seria árterente. O Bmsil esta-
Durou um ano e meio, houve agricultor que explodiu, ria diferente. 
que não existe mais, para que, agora, se fizesse a sr. Presidente, acho que é tempo. Tenho uma 
renegociação. A quantia do Banco Nacional. mágoa desde o Governo Itamar Franco, quando in-

0 Senhor Fernando Henrique Cardoso, que é sisti para que o Ministro da Agricultura fosse aquele 
um sociólogo e cuja esposa também é voltada para que está ali sentado, o Senador Osmar Dias. Era, 
a área social, deveria entender o que me parece o então, Secretário da Agricultura do Paraná, um dos 
óbvio: que Sua Excelência não vai revolucionar o mais competentes que conheci. Ele teria condições 
País fazendo do funcionário público o algoz do Bra- de fazer na agricultura a revolução que fez nos go-
sil; mas que pode revolucioná-lo, no momento em vemos do Sr. Roberto Requião e do Sr. Álvaro Dias 
que estamos vivendo, fazendo explodir a agricultura. no Paraná. 

O projeto de combate à fome nasceu quando o Querendo se pode, Sr. Presidente. Pelo amor 
Lula, Presidente do PT, procurou-me - eu, Uder do de Deus, podemos discutir entre nós as divergên-
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cias, que são milhares, mas primeiro temos que pro
duzir alimentos. Num País como o Brasil, temos que 
produzir alimentos para os nossos brasileiros todos. 

O Presidente Fernando Henrique é um sociólo
go! Ora, Sr. Presidente, se fosse um banqueiro ou 
um empresário •.• Mas Sua Excelência é um sociólo
go, é profundamente conhecedor da matéria. E, de 
certa fonna, justiça seja feita, a biografia do Senhor 
Fernando Henrique Cardoso é a de um homem liga
do à cultura, à Ciência, ao debate, à discussão das 
grandes teses. A única atividade, a única preocupa
ção, o único capital com que ele se preocupa tom 
esse é um pedaço de terra onde planta. E ele diz 
que plantou soja e se deu mal. Portanto, sentiu na 
própria carne, na terrinha dele e na do Ministro das 
Comunicações, onde plantou soja e se deu mal, não 
deu para pagar. Felizmente, possuía outras fontes 
de renda e pagou. 

Ora, Sr; · Presidente, juro que não entendo. 
·Agradeço áV. Ex" e vou encerrar. Votei com amor 
em Fernando Henrique Cardoso. Conheço-o de lon
ga dala. Era jovem. Na época da ditadura, na hora 
do arbítrio, em um jovem brilhante, um intelectual, 
eslava lá no exterior, num auto-exmo, mas vinha 
aqui e empolgava a todos. É um homem de uma bio
grafia extraordinária, Sr. Presidente. Um pouco de 
esquerda demais, à época, pará o !Jleu gosto; mas o 
mundo tinha mais ou menos esse perfil, até a Igreja 
eslava naquela direção, e eu pensava que ele se 
identificava com o caminho da Humanidade. Mas, 
agora, Sr. Presidente, vejo muita identidade entre o 
Governo do Sr. Fernando Henrique e algumas teses 
que não consigo entender. É claro que se está di
zendo que o mundo mudou: caiu o Muro de Berlim; 
terminou o comunismo; o socialismo é bobagem; é 
uma aldeia global. Mas existem teses sociais que 
me parecem que são sociais. Parece-me que o ho
mem tem direito a um trabalho e dele receber como 
fruto o necessário para viver com dignidade. 

Vejo que o Presidente Fernando Henrique está 
abordando o seu governo pelo lado do PFL - que 
respeito. Outro dia, o Sr. Paulo Maluf veio ao Palácio 
do Planalto e de lá saiu garantindo os votos para 
uma votação e elogiando o Senhor Fernando Henri
que. No entanto, a imprensa lhe cobrou, e S. Ex" 
respondeu que não havia mudado nada, que as te
ses que defendia no passado eram as mesmas de 
hoje. Acrescentou ainda que quem havia mudado 
em o Senhor Fernando Henrique. 

Aliás, foi o que disse aqui o Senador Esperi
dião Amin, o ilustre Presidente do PPB, quando lo
mm lhe cobrar por estar defendendo as teses do 

Governo. O nobre Senador disse a mesma coisa, 
que tanto ele como o seu Partido, o PDS, não muda
mm, que continuavam na mesma linha. É o que diz 
também o PFL Inclusive, quando cobraram do Sr. 
Antonio Carios Magalhães, outro dia, na Bahia, S. 
Ex" disse exatamente a mesma coisa. 

Isso me deixa na interrogação. Será que o Pre
sidente está seguindo o objetivo? Ninguém tem dúvi
da de que o objetivo do Presidente é o melhor, é dig
no, é correto. Sua Excelência quer um Brasil grande, 
forte, desenvoMdo. Agora,. quem está pagando esse 
preço? Será que. o Presidente está distribuindo de 
maneira jusla. esse· preço a ser pago? Será que o 
·operário que vive dé. salário e o dono do banco es
tão pagando o mesmo preço? Será que o Presidente 
não está sendo um pouco insensível e, de repente, 
virando um tecnocrata, para quem número é número 
e é necessário para se chegar lá?·Não sei, Sr. Presi
dente.· 

se·tivesse, hoje; o· diálógo que éti tinha no pas
sado ·com o· Fernando Henrique CardoSo .. ; Mas não 
·ieritió. A ·meu ver, Sua Excelêriciil. deveria parar para 
pensar. Que bom se falasse mais com o Covas, com 
o Scalco, com o Pimenta! Que bom se conversasse 
mais com as pessoas do seu Partido! Que bom se 
falasse com o nobre Senador do Amazonas, db 
PSDB, que· aqui está! ·aue·bom se· ouvisse mais 
·pessoas que pensavam e pensam como ele, que 
gostam dele e que, na minha opinião, são os seus 
verdadeiros amigos! 

De repente, olhamos para o Presidente Fer
nando Henrique e consla.tamos: é o governo do PFL 
Eu gostaria que me dissessem qual seria a diferença 
se o Presidente da República não fosse o Senhor 
Fernando Henrique Cardoso, mas fosse o Presiden
te da Câmara dos Deputados. Qual é a diferença? 
Gostaria que me dissessem qual é a diferença entre 
o Governo Fernando Henrique Cardoso e o Governo 
do Sr. Marco Maciel. Eu teria uma diferença: eu teria 
a maior tranqililidade de entrar lá no gabinete do Sr. 
Marco Maciel, porque para mim ele continua o mes
mo. Não vi mudança nenhuma no Sr. Marco Maciel, 
que é um homem de bem, que eu respeito, e é um 
grande cidadão. 

Aliás, falando em Marco Maciel, acho que o 
Senhor Presidente Fernando Henrique está sendO 
muito deselegante. Quanto ao namoro dele com o 
Presidente da Câmara, tudo bem! Acho que esse ra
paz é competente, é um dos grandes valores que te
mos, não há dúvida nenhuma. Até entendO que o 
Senhor Fernando Henrique, que só pensa naquilo, 
que é a reeleição, esteja pensando nesse jovem 
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para seu futuro vice - como está no jornal. Mas não 
precisava usar de deselegância numa hora em que 
o Marco Maciel está sendo operado, está lá no hos
pftal, e dizer que o próximo candidato a vice dele vai 
ser o aluai Presidente da Câmara, e que o Marco 
Maciel poderá ser ou Senador, ou embaixador de al
gum país. Isso. é de urna deselegância •• 

Levo o meu abraço ao Marco Maciel. Quem o 
conhece sabe que isso não faz o seu gênero. Marco 
Maciel é Vice-Presidente porque o Senador Guilher
me Paln1e!ras. num gesto de grandeza, quando per
cebeu que se levantavam ·interrogações sobre a sua 
dignidade- da.qual ningu~m pode· duvidar, porque.é 
um homem de bem, é um homem sério, um homem 
digno-, quando viu a confusão que cercava o Lula e 
o vice dele., imaginou que poderiam tentar fazer 
aquilo com ele e retirou sua candidatura à Vice-Pre
sidência Então procuraram o Marco Maciel e o for
çaram a ser candidato. Marco Maciel já não quis ser 
o vice de·.Tal)Credo. Tancredo queria, mas ele não 
aceftou. Agora, a esta altt.Jra, de repente, está nos 
jornais, já estão rifando meu amigo Marco Maciel: 
vai ser embaixador, ou vai. ser Senador, porque na 
reeleição ele vai cair fora. 

O Sr. Guilherme Palmeira - Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Tem V. Ex" a palavra. 

O Sr. Guilherme Palmeira - Senador Pedro 
Simon, gostaria de agradecer, desde já, as referên
cias bondosas para comigo. Concordo com várias 
posições de V. Ex", penso que a Casa toda também. 
Todavia, penso que, se o Presidente Fernando Hen
rique se esqueceu de conversar, de dialogar com 
vários companheiros - como V. Ex", que realmente 
já participou de governo, tem grande experiência, foi 
governador -, precisamos alertá-lo, avisá-lo de que 
precisa ouvir opiniões como a de V. Ex', que retra
tam muito do que existe nesta Casa. Só discordo de 
V. Ex" em uma coisa: quando quer ou deseja impu
tar ao PFL os erros que por acaso tenha cometido 
ou vem cometendo o Presidente Fernando Henri
que. É aquela coisa: temos e defendemos uma posi
ção muito clara. Veja bem, não mudamos de posi
ção, nossa posição é liberal-social; defendemos 
isso. Não queremos avançar no Governo, talvez o 
Governo possa avançar em nós. 

O SR. PEDRO SIMON- É capaz; fique de olho. 

O Sr. Guilherme Palmeira - Isso é um susto, 
mas não queremos isso; queremos que o Presidente 
venha a ter êxito na sua administração, no seu pro
grama, que considero ser um programa que faz to
dos convergirem • desde a oposição maior, que se-

ria do PT - para o mesmo objetivo: um Brasil melhor, 
um povo mais participativo. Na verdade, nobre Se
nador, esse é nosso objetivo. Não fazemos o Gover
no, apenas participamos dele, como o Partido de V. 
Ex", como o Partido do nobre Presidente. Então, se 
há erros e virtudes, vamos dividi-los. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias} - Senador Pedro 
Simon, a Mesa solicita a compreensão de V. Ex". 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, aten
derei à solicftação da Mesa. 

Em primeiro lugar, registro o carinho e o afeto 
que tenho pelo Senador Guilherme Palmeira. Em se
gundo lugar, se dei a entender que ·tudo ocorreu por 
culpa do PFL, pelo amor de Deus, retiro o que disse. 
Nunca pensei isso. Digo publicamente -· e V. Ex" 
acabou de bem repetir - que estamos onde sempre 
estivemos. O PFL está onde sempre esteve. É ver
dade. Quanto a isso não há dúvida alguma. O Presi
dente tem a obrigação de ouvir o PFL pela compe
tência, pela tradição e pelo conhecimento; mas de
veria ouvir também outros segmentos, e isso Sua 
Excelência não está fazendo. Com todo o respeito 
ao PSDB e ao meu Partido, o Presidente não está 
ouvindo. Mas não precisa ouvir nossos Partidos; 
precisa, sim, ouvir a gente dele, os sociólogos, os 
homens que vive.ram, conviveram, cresceram e ain
da vivem com o Presidente. 

Agradeço, Sr. Presidente, dizendo que o meu 
pronunciamento tem um objetivo. Hoje pela manhã, 
ao felicitar o nobre Senador Jeflerson Péres por S. 
Ex" ter solicitado a criação de uma CPI, eu dizia: •v. 
Ex" é o grande amigo do Governo, está querendo 
ajudar". 

Criaram urna CPI na Assembléia Legislativa, 
envolvendo fatos que teriam acontecido quando eu 
era Governador; e quando fui Governador nunca se 
tocou naquele fato. Vieram me procurar e eu exigi 
que se fizesse, que se criasse a CPI, porque era um 
favor que estavam me fazendo. 

Penso que o Senador Jefferson Péres é um 
amigo do Governo quando pede a apuração. Eu 
me considero amigo do Governo quando falo es
sas coisas. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso po
deria começar amanhã uma revolução no Brasil: "No 
meu Governo, vou partir para um plano de agricultu
ra, onde a resposta será dada na próxima safra". 

Sr. Presidente, com uma pequena medida de 
30% do Proer poderíamos resolver o problema da 
agricuttura brasileira. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. Emandes Amorim, 4• Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Levy Dias, 3" Secretário. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, pela ordem. 

O SR. PRESIOENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra, pela 
ordem. . 

.. O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -8E. Pela 
ordem •. Sem revisão do orador.) - .Sr. Presidente, en
caminhei Requerimento de Informações, que rece
beu.o n• 390, ;~.o Ministro Reinhold Stephanes •.. 

, Esse requerimento, na sua inlf<>dução, fazia re
ferência. ao. programa "Fantástioo:, da Rede . Globo 
de Televisão, que exibiu matéria fiO dia 21 de abril 
sobre a existência de algumas centenas de aposen
tadorias espeCiais, cujos valores ~riam diScrepan
te$ frenié aos Valores pagos pelo. Ministério da Pre
vidêitcia à grande maioria dos berififi.ciários. 

. No requerimento,: eu peãra informações sobre 
esse ~latórip, particularmente quariio ao item' 1' e 
perguntava quantas são as apoSElntadorias, qual o 
montante pago, por exE!mplo; e, no item 5, solicitava 
o encaminhamento do referido .relatório produzido 
pela empresa citada. 
· · · A resposta do Ministro, sinceramente, Sr. Pre

sidente, com todo respeito, é um átentado à inteli
gência e um.desrespeito, uma vez:que faço referên
cia aci relatório, sobre o qual peço informações e, no 
item 5, cópias do mesmo. 

A resposta se inicia da seguinte forma, Sr. Pre-
sidente: · 

"Através do presente, o Senador José 
Eduardo Outra solicita informações sobre 
beneficiários oonstantes de relatório que foi 
matéria informativa do programa "Fantásti
co", não estando anexado ao mesmo o refe
rido relatório". 

Ora, se peço cópia do relatório, como vou ane
xar ao requerimento cópia desse relatório? 

A matéria feita pelo Fantástico dizia que já ti
nha posse desse relatório o Ministério da Previdência 
Social. Se o Ministro tivesse respondido que não exis
tia qualquer relatório e se tratava de matéria falsa, tudo 
bem! Mas S. Ex" usa de um subterfúgio que oonsidero 
desrespeitoso: alega, para não responder, que não 
anexei o relatório ao requerimento, sendo que um dos 
objetivos do requerimento é obter oópia do relatório. 

Quero saber se é possível, Sr. Presidente, que 
seja reiterado esse requerimento de informações, 

particularmente em relação às perguntas 1 e 5. Se 
for possrvel, solicito que já encaminhe as notas ta
quigráficas desta intervenção como justificação des
se requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • A Mesa en
tende que V. Ex" está solicitando que seja reiterado 
o pedido ao Ministro. Será reiterado, oonforme solici
ta V. Ex". 

Com a palavra o Senador Bernardo Cabral. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL·AM. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,. o Senado 
. Federal, na manhã de hoje, aprovou, P<>r unanimida
de,.um dispositiVo que altera o Código de Defesa do 
Consumidor. E é preciso que seja relembrado oomo 
isso começou. 

Ao término da Assembléia Nacional Constituin
te, -com a promulgação da nossa atual Constituição, 
o art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias dizia: 

· • Ait. 48. o Congresso Nacional, dentro 
de cento e vinte dias da promulgação da 
Constituição, elaborará código de defesa do 
consumidor. • 

· E no texto permanente, Sr: Presidente, inclufa 
entre os Princípios Gerais da Atividade Eoonômica, 
no seu art. 170, V; a defesa do oonsumidor. 

Promulgada a Constituição em 1988, somente 
em 1990 tivemos o Código de Defesa do Consumi
dor, mais precisamente em setembro de 1990. 

Oriundo da Câmara, veio para o Senado um 
projeto de lei que aRera o art. 52, § 1• do Código de 
Defesa do Consumidor. O que é que dizia esse arti
go? Rxava um percentual de 10% para a cobrança 
das obrigações contratuais decorrentes de forneci
mentos de bens e serviços, a fim de que o mau pa
gador, o inadimplente, não se beneficiasse da cha
mada mora. 

Ora, quando o Código de Defesa do Consumi
dor disciplinava as relações de consumo, e, portan
to, aquelas obrigações contratuais de fornecimento 
desses bens e serviços, ele estipulava uma série de 
dispositiVos para impedir a adoção de cláusulas abu
sivas nesses contratos. E, assim, tínhamos o neces
sário equilíbrio nas relações financeiras estabeleci
das entre o oonsumidor e o fornecedor de bens e 
serviços. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey. Fazendo 
soar a campainha.) - Senador Bernardo Cabral, 
peço a V. Ex" desculpa por interrompê-lo, mas dese
jo prorwgar, de ofício, a Hora do Expediente, por 
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quinze minutos, a fim de que V .. Ex" possa concluir o 
seu discurso. 

O SR. BERNARDO CABRAL- V. Ex' me hon
ra com a possibilidade de fazê-lo. 

Quando essa matéria chegou à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, proferi um pare
cer, Sr; Presidente, do qual vou ler alguns tópicos, 
porque, dada a circunstância da aprovação da maté
ria hoje pela manhã, parece-me que devam constar 
dos Anais deSta Casa. 

EÚ dizia que a estipulação legal do teto de 10% 
do valor da prestação no Ca.so de inadimplemento de 
obrigação; que era aquela da elaboração do Código 
de Defesa. do Consumidor e com a qual nós convl
vfamos com altos índices inflacionários, estava ina
dequada ao contexto. E qual era o contexto? Era o 
do Planei. Real,· que proporoionou uma substancial 
queda da inflação, que atualmente anda por votta de 
um ponto, ou abaixo disso; · · 

E eu dizia então: 

..... "Urge adequar o ~eto estabelecido pela 
... ·. lei à: realidade atual,.sob pena de. onerar ex

cessiVamente o consumidor inadimplente, 
proporcionando ganhos despropositados 
aos fornecedores, que, inclusive, passam a 
ter interesse no inadimpfemento, tendo em 
visti que o valor da multa é superior à remu
neração que obteriam em aplicações finan
ceiras com o valor da prestação. • 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o que 
queria dizer é que, hoje, a aplicação na caderneta 
de poupança não chega a render 2%, ficando em 
tomo de 1,2, 1,3%. As aplicações financeiras, idem. 
Ora, quem corrige uma defasagem dessas com uma 
multa de 1 0% estaria, evidentemente, onerando o ci
dadão, que é o consumidor. Foi por isso que, na 
hora de reduzir essa taxa, esse fndice, de 1 O para 
2%, estávamos limitando o limite - se é que se pode 
dizer essa redundância - do que a mutta, legalmen
te, poderia fazer. 

Ainda houve uma emenda do eminente Sena
dor Ronaldo Cunha Uma, que queria que se ade
quasse o problema à aplicação nas cadernetas de 
poupança, mas eu destacava que, como penalidade, 
a mora por atraso, ainda que contenha expressão 
pecuniária, tem conceito distinto dos encargos finan
ceiros. E o eminente Senador, atento, que é o nosso 
professor em Brasma, ressaltou que o ideal seria 
que estabelecêssemos fndice de 2"/o e, a cada dia, 
0,25%, até atingir o total de 10%. Mas, para que não 
voltasse à Câmara a matéria, ele próprio e os Lide
res concordamos, aqui, todos, que fosse aprovada 

O Sr. Romeu Tuma- Permite-me V. Ex' um 
aparte, Senador Bernardo Cabral? 

O Sr. Jefferson Péres- Permite-me V. Ex" um 
aparte, Senador? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Ora, Sr. Presi
dente, este registro é importante para quem é con
sumidor, e é por essa importância que ouço o· emi
nente Senador Romeu Tuma e, a seguir, o Senador 
Jefferson Péres. 

O Sr. Romeu Tuma - Agradeço a V. Ex' por 
esta oportunidade. Eu não poderia deixá-la passar 
em branco, por dois motivós. Primeiro, pórque v: Ex" 
é ut;~ privilegiado. Participou e foi o· Relator da Cons
tituinte, e, entre os direitos individuais, enalteceu· ·a 
defesa do consumidor. V: Ex" foi ao Ministério da 
Justiça e colaborou eficazmente na eiaboràção do 
Código de Defesa do Consumidor. Assim, está a ca
valeiro para discutir o assunto. Acho importantíssima 
essà exposição de V. Ex', porque o l:fder do PMDB, 
Senador Jader Barbalho, cOm outras lideranÇaS, pe
diu a suspensão da urgência desse projeto impor
tante que foi votado hoje, em respeitO a V. Ex' e ao 
Senador Lauro Campos. Como· ele, estávamos ait
siosos para conhecer o relatório que V. Ex" iria apre
sentar, o que faz com muita eloqüência. Mas, devido 
às solicitações de outras Lideranças desta Casa, foi 
mantido o primeiro requerimento, c,ue foi votado. 
Agora, V. Ex' completa uma lacuna, que nos deixa
ria frustrados, fazendo a exPosição do seu relatório. 

O SR. BERNARDO CABRAL- E V. Ex', Se
nador Romeu Tuma, deixa uma lacuna no seu apar
te, que quero preencher, quando omite o seu traba
lho junto ao Ministério da Justiça, depois como Se
cretário da Receita Federal, nesse problema da pr6-
teção ao consumidor. 

Quando me dirigi à tribuna, vinha exatamente 
com o propósito de, ao finalizar este pronunciamen
to, registrar o meu agradecimento ao Senador Jader 
Barbalho pela compreensão que S. Ex" teve, junta
mente com os demais Lideres, para aprovarmos a 
matéria. 

Senador Jader Barbalho, devo dizer a V. Ex' 
que esse relato me foi feito pelo meu colega de Ban
cada, Senador Jefferson Péres, e quero que neste 
meu discurso conste o meu agradecimento a V. Ex'. 

Ouço o nobre Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres - É verdade, nobre Se
nador Bernardo Cabral, o Senador Jader Barbalho 
foi muito elegante quando, entre as razões por ele 
apontadas para pedir a extinção da urgência, citou 
nominalmente V. Ex', porque entendia que, como 
Relator na Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
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dadania, a sua participação na discussão seria muito 
úbl. Seria até uma descortesia do Senado aprovar o 
projeto na ausência de V. Ex". Senador Bernardo 

. Cabral, creio que realmente, como V. Ex" diz, o pro
jeto foi um avanço. Realmente, o ideal seria a apro
vação da emenda substitutiva do Senador Lauro 
Campos, que estabelece um percentual de 0,5% ao 
dia. Parece-me que estabeleceria uma norma per
manente, uma vez que, na hipótese de uma eleva
ção, mesmo ligeira, da inflação, a multa de 2% pode 
tomar-se um prêmio para o inadimplente contumaz. 
De qÜalquer modo, por enquanto, ela é razoável, 
pois 10"k co~tituem uma pena excessiva no bolso 
do consumidor. Portanto, corno V. Ex" também ob
servou, embora a Emenda Lauro Campos tosse con
sensual no Senado, entendemos que devolver o proje
to à Câmara para ser aprovado, não se sabe quando, 
seria realmente continuar penalizando, injustamente; o 
consumidor. Parabéns pelo seu pronunciamento. 

O SR. BERNARDO CABRAL· Agradeço a V. 
Ex" a sua intervenção. 

Realmente, o nobre Senador Lauro Campos 
queria que, além dos 2"k e dos 0,25%, houvesse um 
teto de 10%. · 

Sr. Presidente, ao finalizar, quero deixar bem 
claro que está havendo confusão de quem ouve, 
de que a legislação do Senhot Presidente da Re

. pllblica, no sentido de sancionar o projeto sem 
veto, vai disciplinar - e chamo bem atenção para 
isso - as relações de consumo, ou seja, toda e 
qualquer obrigação contratual, decorrente de bens 
e serviços, terá que ceder lugar a esse dispositivo 
legal. Não adianta querer, pela via oblfqua, pegar 
o caminho da distorção para não reduzir a multa a 
2%. Este é o ponto importante que deve ser obser
vado: qualquer obrigação contratual, decorrente de 
fornecimento de bens e serviços, a partir da sanção, 
por parte da Presidência da Repllblica, passa a ter 
um limite de 2%. 

Agradeço a V. Ex", Sr. Presidente, por ter pror
rogado o tempo para que eu pudesse concluir o meu 
raciocínio. 

Durante o discurso do Sr. Bernardo 
Cabral o Sr. Levy Dias, 32 Secretário deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Samey, Presidente. 

O SR; PRESIDENTE (José Samey) • Restan
do ainda 5 minutos do tempo da prorrogação, pediu 
a palavra para fazer uma comunicação inadiável, na 
forma do art. 158, o Senador Antonio Carlos Maga
lhães, a quem concedo a palavra. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL-BA. Para uma comunicação inadiável. Sem re
visão do orador.) ·Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
realmente, eu desejava comunicar à Casa que o Go
verno Federal, por intermédio do Presidente da Re
pllblica e de pessoas da sua confiança, assumiu o 
compromisso em relação a um pleito do Nordeste, o 
de fixar uma indllstria autornotiva - fato extremamen
te significativo para toda a nossa Região. 

O fato é importante porque vai gerar, sem dllvida 
alguma, depois desta, a fixação de outras indllstrias de 
autopeças, que, evidentemente, seláo indispensáveis 
para o bom funcionamento da indllstrla autornotiva 

Para tanto, além das vantageris já existentes, é . 
necessária uma redução do I PI, para a qual também 
o Governo Federal assumiu compromisso com os 
nordestinos não só no Senado Federal corno na Câ-
mara dos Deputados. ' 

FIZemos, nesta Casa, esludos significativos e 
inclusive participamos o fato a todos os Senadores 
da Região Nordeste. Levamos o pleito ao Presidente 
da Repllblica, que demorou a ser coneretizado. 

Essa é a primeira e llnica medida efetiva 
que vem a ser ou que será adotada pelo Gover
no Federal. Por isso, desejo congratular-me com 
ele, na medida em que sei também que não será 
uma decisão pacífica. Quando se vai diminuir 
desigualdades neste Pafs, como no caso do Nor
deste, e tratar de disparidades regionais, nin
guém melhor do que V. Ex", que preside o Sena
do e presidiu a República, sabe das reações da
queles que hoje estão com os seus parques fa
bris, que têm as suas indllstrias organizadas, o 
seu povo em melhor situação: eles não querem 
apenas perder o privilégio como também que as 
outras regiões não cresçam e nem querem per
der os seus mercados cativos. 

Mas não é possível que o País continue travan
do essa luta desigual. Agora, graças à atuação do 
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, o Pre
sidente da República vem atender esse pleito dos 
representantes do povo nas duas Casas do Con
gresso Nacional. 

Quero congratular-me com o Presidente da 
Repllblica e com o Congresso Nacional, porque, se 
não fosse a luta dos representantes do povo, tenho 
certeza que o Govemo Federal jamais atenderia a 
esse pleito. 

Vai haver reações, tenho certeza, mas o Sena
do, que é uma unidade federativa por excelência, 
saberá repelir as reações dos verdadeiros inimigos 
da unidade nacional. ··, 
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Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) • Concedo 
a palavra ao nobre Senador Roberto Freire, como 
Lfder, parà uma comunicação inadiável.· 

O· SR. ROBERTO FREIRE {PPS.PE. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - sr'. P~denie, sr"S. ·e 'srs. Senadores, eu 
goslaria de falar sobre a rriesnia ·matéria, porém, tal
vez, com enfoque diferente, de quem se encontra na 
Oposição e não goza das noticias palacianas. 

Segundo os jornais, as reações já começaram, 
inclusive através do anonimato. Em artigo de um jor
nal do Sul do País, um ministro ariõnimo declara-se 
contrário ao que ele classifica de um total absurdo: a 
aprovação, por ·uma ·comissão, de um projeto. de 
conversão, de autoria· do relator,' de algumas emen-
das que foram apresentadas. · · 

· Gostarjà. de situá-las. Originalmente, são frutos 
de um projeto que apresentei nesta Casa e que já ti
nha sido aprovado por unanimida,de na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que é discriminar 
positivamente regiões que sofrem processos de de
pendência econõmica. 

Não se pode pensar num mundo globalizado, 
particularmente olhando o Brasil, sem ter polftica de· 
integração nacional. Integra-se no Mercosul, mas se 
desintegra internamente. 

O Governo Federal, na sua proposta, tem 
concretamente políticas de concentração espacial 
de investimentos; concentração de renda, porque 
permite apenas que o mercado e a sua lógica de
terminem onde haverá investimento. E onde o 
mercado determina? No Sul e Sudeste do País. 
Para esses, o Governo concede incentivos como 
concede a esse programa automotivo, fruto da sua 
medida provisória. 

O que pretendeu o nosso projeto e o que se 
pretende com esse projeto de conversão é criar-se 
um diferencial para que se possa ter uma descon
centração industrial. 

Este País não pode ter a lógica da concen
tração. E o Governo Federal? Nada diz, nada 
faz. E o ministro anônimo? Vem dizer que é ina
ceitável darmos diferencial, mas ele julga tre
mendamente aceitável o Governo continuar privi
legiando os investimentos nas regiões já desen
volvidas do Brasil. 

Esse é o Governo socialdemocrata, esse é o 
Governo que recebe os parabéns do Senador Anto
nio Carlos Magalhães. 

Creio que esse ministro anónimo não deve ser 
verdadeiro; deve ser mentira do jornal, é ministro do 
Governo. A medida provisória é do Governo. Os Go
vernadores do Sul do País já estão dizendo que vão 
reagir. 

Estou apenas querendo alertar. Este País tem 
que tomar cuidado quanto à questão das secessões. 
Não é aquela pequena e diminuta Bancada do Rio 
Grande do Sul, perdida, que fala em secessão; nem 
a Bancada Parlamentar ou alglins gaúchos que apa
receram. Não! Será uma perspectiVa concreta se 
não buscarmos o processo de integração~ Ministros 
deste Governo têm a visão colonialista de que o 
Nordeste tem que se preocupar com a agricultura ir
rigada e com o turismo; industrialização, não. É a 
mesma visão que· se tinha em relação ao fato de o 
Brasil ser um país essencialmente agrícola Foi ne
cessário inclusive que os nordestinos, por intermédio 
de suas indústrias, sobretudo da agroindústria do 
açúcar, através do BNDES, financiassem a instala
ção da indústria. automotiva no Centro-Sul do País, 
precisamente em São Paulo. Não ter conhecimento 
da história económica é ter a visão, esla sim, provin
ciana, segundo a qual São Paulo é locomotiva e o 
resto do Brasil são vagões, alguns deles vazios, 
comó o Nordeste. · 

Apenas alerto o Governo Federal para que exi
ja que seus ministros não sejam anónimos; eles têm 
que assumir politicamente a discussão do processo 
de industrialização do País, de integração nacional, 
para que se possa discutir bem a questão dos mer
cados regionais, do Mercosul e de outros mercados 
no processo de globalização. 

Tenho a impressão de que essa nossa propos
ta, o projeto de conversão que aprovamos na Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, vai ge
rar grandes debates. Só espero que não sejam anó
nimos. Espero ainda que o Governo seja efetiva
mepte aquilo que diz o Senador Antonio Canos Ma
galhães, porque, ao que parece, o Governo Federal 
corresponde mais àquele anonimato da visão colo
nialista, de pensar que o Nordeste não se pode in
dustrializar. 

Por último, Sr. Presidente, lembro-me de que, 
quando Líder do Governo Itamar, tentei, quando foi 
constituída a Agência Espacial Brasileira, levá-la 
para o Recife, talvez numa visão um tanto mesqui
nha, mas imediatamente lembrei-me do Estado de 
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V. Ex". O Maranhão tem uma plataforma de lança
mento espacial, siiuada em Alcântara, que é llnica 
no mundo. lá poderíamos instalar essa Agência, 
se estivéssemos pensando em tecnologia do futu
ro, em transferir o que é dinâmico também para o 
Nordeste. Não podemos admitir que se continue 
pensando que tudo que for dinâmico na economia 
e contemporâneo do futuro tem que ser feito no 
Sul ou no Sudeste do País. Essa tese não pode 
continuar em prática •. 

.Repilo: não vamos brincar com problemas de 
secessão. Isso é algo que não pode ocorrer na his
tória, a não ser que não tenhamos visão de estadis
tas. Nesse caso haverá o provincianismo de quem 
pensa que mercado é fetiche, que mercado tudo re
solve. Essa visão neoliberal equivocada pode levar a 
lutas intestinas, quando não se reconhece que a 
nossa proposta, o projeto de conversão, busca corri
gir a ausência de uma politica de desconcentração 
industrial no Brasil. 

O Govemo deveria estar atento a isso, deveria 
ãiSCUiir seriamente como o Nordeste, o Norte e o 
Centro-Oeste podem ser economias dinâmicas, inte
grando-as na economia nacional, ·que busca proces
so de globalização em nível mundial. 

O SR. PRESIDENTE (JoSé Samey) - Sobre a 
mesa, Proposta de Emenda à Coristiluição que será 
lida pelo Sr. 1° Secretário ·em exercício, Senador 
Gerson Camata. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N" 35, DE 1996 

Altera o§ 1• do arL 17 da Constitui
ção e acrescenta parágrafo ao mesmo ar
tigo, a fim de regular a disciplina partidá
ria. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do ar!. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto 
constitucional: 

Artigo único. O ar!. 17 da Constituição Federal, 
aRerado em seu § 1• e acrescido dos §§ 5" e SO, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Ar!. 17. -········-·················-·---·---· 
§ 1• É assegurada aos partidos políti-

cos autonomia para definir sua estrutura ln
tema, organização e funcionamento, deven-

do seus estatutos estabelecer normas de 
disciplina partidária · 

§ 5" Perderá o mandato aquele que, 
· por atitude ou pelo voto, se opuser às diretri

zes legitimamente estabelecidas pelos órgã
os de direção partidária ou deixar o partido 
sob cuja legenda foi eleito, salvo se para 
participar, como fundador, da coristiluição 
de novo partido. 

§ SO A perda do mandato, nos casos previstos 
no parágrafo anterior, será decretada pela Justiça 
Beitoral, mediante representação do partido, asse
gurildo o direito de ampla defesa". 

Justificação 

A ques!ão da disciplina partidária deixou de ser 
. matéria de competência constitucional, para passar 

a ser atnbuição dos partidos' polfliccis que, através 
de seus .estatutos. passaram a definir .as regras da 
fidelidade e as respectivas sançõeS. Entretanto; o 
estatuto de nenhum partido pode punir a .infidelidade 
partidária com a cassação do mandato, porque tal 
sanção teria qiJe ser prevista na Constituição. 

Depois de eleito, o polflico que detém mandato 
(no executivo ou no legislativo), deveria permanecer 
vinculado ao partido pelo qual disputou o pleito, du

. rante o exercfcio do seu mandato. Ao se canãJCfatar 
por aquele partido, ele automaticamente se compro
meteu a acatar suas diretrizes e filosofia, que uRra
passam a caracterização individual do candidato, 
para inseri-lo num universo maior. Assim, não faz 
senfido que o polflico, uma vez eleito, troque de par
lido durante o exercício do mandato, como se o par-
· tido pelo qual se elegeu não fosse mais repre
sentativo de sua posição. 

Diante do imenso troca-troca de partidos que 
os políticos se acostumaram a fazer nas ante-véspe
ras de eleições, toma-se necessário que haja uma 
sanção severa, como a própria cassação do manda
to, para aquele que descumprir tão relevante com
promisso, como é o da fidelidade partidária. Por isso 
apresentamos a presente proposta, com vistas a fa
zer com que a matéria voRe a ser disciplinada pela 
Lei Maior. 

Ponderamos sobre o caráter saneador que a 
presente medida pode representar, ao obrigar a fide
lidade partidária sob pena de perda do mandato. 

A exigência da fidelidade é essencial para a 
própria sobrevivência dos partidos. A seriedade des-
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ta questão é tamanha que, se não existir a possibili
dade de perda do mandato qualquer sanção pelo 
partido será impossfvel de ser aplicada pciis basta 
que o cidadão mude de sigla. Em grande parte, são 
razões de conveniência pessoal que conduzem um 
eleito a trocar de partido, tmindo assim a confiança 
do eleitorado que nele votou por ter éomungado com 
os postulados da sua agremiação. 

A adoção do instituto da fidelidade partidária é, 
em óltima análise, um serviço à democracia, na me
dida em' que concorre .Para o fortalecimento. dos par
tidos por to!T)ar o quadro polllico mais transparente. 

Como nos pafses de democracia avançada, 
onde da desigualdade social é mfnima, o povo pas
sará a compreender mais a importância do partido 
polrtico e os candidatos procurarão disputar eleições 
por agrem~ cujo programa esteja de acordo 
com seus ideais. 

No intuito, pois, de contribuir para o fortaleci
mento e maior moralização dos partidos polrticos e, 
conseqüentemente, conduzir a um màior respeito 
aos anseios. dos cidadãos que passarão. a esperar 
uma resposta dos eleitos de acórdo com os postula
dos do partido escolhido, esperamos que nossos 
ilustres P!lres acatem a presente proposta. 

. Sala das Sessões, 25 de julho de 1996. - Ade
mlr Andrade - Humberto Lucena - Jader Barba
lho- Lauro campos -Mauro Miranda - Artur da 
Távola - Lúcio Alcântara - José Fogaça - Totó 
Csvalcante - Renan Calhelros - Eduardo Supllcy 
- José Bonifácio - José Agriplno Maia - Freitas 
Neto - Ronaldo Cunha Uma - Romeu Tuma -
Romero Jucá - Roberto Requlão - Onofre Qui
nam- Marina Silva- Ramez Tebet- Casiklo Mal
daner - Pedro Simon - José Eduardo Outra -
Benl Veras- Geraldo Melo -João Rocha - Regi
na Assumpção- Francellno Pereira- Edlson Lo
bão- Ernandes Amorim. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 60. A Constiluição poderá ser emendada 
mediante proposta: 

I - de um terço, no mfnimo, dos membros da 
Câmara dos Deputados ou do Senado Federa~ 

11- do Presidente da República; 

III - de mais da metade das Assembléias Le
gislativas das unidades da Federação, maniféstan
dçrse, cada uma delas, pela maioria relativa de seus 
membros. 

§ 1• A Constituição não poderá ser emendada 
na vigência de intervenção federal, de estado de de
fesa ou de estado de srtio. 

§ 2" A proposta será disculida e votada em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 
três quintos dos votos dos respectivos membros. 

§ 3" A emenda à ConStituição será promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, com o respectivo nómero de ordem. 

§ 4• Não seÍá objeto de deliberação a proposta 
de emenda tendente a abolir: 

I -a forma federativa de Estado; 

11-o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III - a separação dos Poderes; 

IV- os direitos e garantias individuais. 

§ 5" A inàtéria constante de proposta de 
emenda rejeitada ou havida por prejudicada não 
pode ser objeto de nova proposta na mesma ses
são legislativa. 

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e 
extinção de partidos polrticos, resguardados a sobe
rania nacional, o regime democrático, o pluripartida
rismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e 
observados os seguintes preceitos: 

1- caráler naciona~ 

11 - proibição de recebimento de recursos fi
nanceiros de entidade ou governo estrangeiros ou 
de subordinação a estes; 

• III- prestação de contas à Justiça Eleitoral; 

IV- funcionamento parlamentar de acordo com 
alei .. 

§ 1° É assegurado aos partidos políticos auto
nomia para definir sua estrutura interna, organização 
e funcionamento, devendo seus estatutos estabele
cer normas de fidelidade e disciplina partidárias. 

§ 2" Os partidos polrticos, após adquirirem per
sonalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão 
seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. 

§ a• Os partidos polrticos têm direito a recursos 
do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e tele
visão, na forma da lei. 
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§ 4• É vedada a utilização pelos partidos polfti
cos de organização i>aramiliter. 

dos, durante um prazo razoável após deixarem o 
cargo, de exercerem atividades em empresas, na
cionais e multinacionais, que tenham relações com o 

·····-·········-···--·-······-··········-····-·--··-·----Governo. 
(A Çomissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Pro
posta de Emenda à Constituição que acaba de ser 
fida está sujeita às disposições específicas constan
tes do,art 354 _e seguintes do Regimento Interno da 
Casa. A matéria será. publicada e enviada à Comis
são de cOnstitUição, Justiça e Cidadania. . ' . . ' 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo 
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Gerson Ce
mata. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N° 168, DE 1996- COMPLEMENTAR 

Estabelece Impedimentos para os 
Preslctentes do. Banco Central do Brasn e 
do Banco do Brasil S.A. após o exercício 
do cargo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Ar!. 1• Roam os Presidentes do Banco Central 
do Brasil e do Banco do Brasil SA impedidos, até 
doze anos após o exercício do cargo, de serem pro
prietários, controladores ou diretores de empresas 
que mantenham contratos, de qualquer natureza, 
com pessoa jurídica de direito público ou com em
presa controlada, direta ou indiretamente, pelo Po
der Público. 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Ar!. 3° Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Justificação 

Os cargos de Presidente do Banco Central do 
Brasil e do Banco do Brasil S.A. encontram-se entra 
os mais elevados do País, conferindo a seus titula
res, que dirigem as duas principais instituições finan
ceiras brasileiras- nosso banco central e a executo
ra da poiHica creditícia e financeira do Governo Fe
deral - uma enorme responsabilidade. Assim, o 
exercício desses cargos deve ser cercado de todas 
as garantias. Destarte, parece-nos imprescidfvel que 
os ex-Presidentes das duas entidades sejam impedi-

Neste sentido, apresentamos o presente proje
to de lei complementar, que encontra arrimo no dis
posto no ar!. 192, V, da Carta Magna, estabelecendo 
que os Presidentes do BarÍco Central do Brasil e do 
Banco do Brasil S.A. fiquem impedidos, até doze 
anos após o final do seu mandato, de serem proprie
tários, controladores ou diretores de empresas que 
mantenham contratos,· de qualquer natureza, com 
pessoa jurídica de direito público ou com empresa 
controlada, direta ou indiretamente, pelo Poder Pú
bfico. 

. Esta proposição complementa proposta de 
emenda à Constituição que estamos, igualmente, 
apresentando, fixando o mesmo impedimento para o 
ex-Presidente e o ex-\lioe-Presidente da República. 

Temos a certeza de que ambas as proposições 
significarão importante avanço no sentido da garan
tia da probidade da gestão da coisa pública em nos
so País, traduzindo-se em passo importante para a 
consolidação de nossas instituições. 

Sala das Sessões, 25 de julho de 1996. - Se
nador Emandes Amorim, Quarto Secretário do Se
nado Federal- PMDB- RO. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Ar!. 192. O sistema financeiro nacional, estrutu
rado de fonna a promover o desenvolvimento equili
brado do País e a servir aos interesses da coletivida
de, será regulado em lei complementar, que disporá, 
inclusive, sobre: 

I -a autorização para o funcionamento das ins
tituições financeiras, assegurado às instituições ban
cárias oficiais e privadas acesso a todos os instru
mentos do mercado financeiro bancário, sendo ve
dada a essas instituições a participação em ativida
des não previstas na autorização de que trata este 
inciso; 

11 - autorização e funcionamento dos estabele
cimentos de seguro, previdência e capitalização, 
bem CX!mo do órgão oficial fiscalizador e do órgão 
oficial ressegurador; 
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III - as condições para a participação do capital 
estrangeiro nas instituições a que se referem os inci
sos antertores, tendo em vista, especialmente: 

a) os interesses nacionais; 

b) os acordos internacionais; 

IV - a organização, o funcionamento e as atrt
buições do banco central e demais instituições finan
ceiras públicas e privadas; 

V :- os requisitos para a designação de mem
bros da diretoria do Banco Central e demais institui
ções financeiras, bem como seus impedimentos 
após o exercício do cargo; 

VI - a criação de fundo ou seguro, com o obje
tivo de proteger a economia popular, garantindo cré
ditos, aplicações e depósitos até determinado valor, 
vedada a participação de recursos da União; 

VIl - os critépos restritivos da transferência de 
poupança de regiões com renda infertor à média na
cional para outras de maior desenvolvimento; 

VIII - o funcionamento das cooperativas de 
crédito e os requisitos para que possam ter condiçõ
es de operacionalidade e estruturação próprias das 
instituições financeiras. 

§ 1° A autorização a que sé referem os incisos 
I e 11 será inegociável e intransferível, permitida a 
transmissão do controle da pessoa jurídica titular, e 
concedida sem ônus, na forma da lei do sistema fi
nanceiro nacional, a pessoa jurídica cujos diretores 
tenham capacidade técnica e reputação ilibada, e 
que comprove capacidade econômica compatfvel 
com o empreendimento. 

§ 2" Os recursos financeiros relativos a progra
mas e projetas de caráter regional, de responsabili
dade da União, serão depositados em suas institui
ções regionais de crédito e por elas aplicados. 

§ 3° As taxas de juros reais, nelas incluídas 
comissões e quaisquer outras remunerações di
reta ou indiretamente referidas à concessão de 
crédito, não poderão ser superiores a doze por 
cento ao ano; a cobrança acima deste limite será 
conceituada como crime de usura, punido, em 
todas as suas modalidades, nos termos que a lei 
determinar. 

(As Comissões de Constituição, Justi
ça e Cidadania e de Assuntos Econômicos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O projeto 
será publicado e remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, offcios que serão lidos pelo Sr. 1• 
Secre1árto em exercício. Senador Gerson Camata. 

São lidos os seguintes: 

OF. GLPMDB N° 555/96 

Brasma, 22 de julho de 1996 

Senhor Presidente, 

Nos temos regimentais, dirijo-me a V. Ex' para 
comunicar a indicação do meu nome, como membro 
titular, a fim de compor a Comissão de Assuntos 
Econômicos - CAE, em substituição ao Senador 
Fernando Bezerra, na referida comissão, ficando 
mesma assim constituída: 

Titulares Suplentes 
Senador Gilvan Borges Senadora Martuce Pinto 
Senador Gilberto Miranda Senador Mauro Miranda 
Senador Ney Suassuna Senador Roberto Requião 
Senador Onofre Quinan Senador Ronaldo C. Uma 
Senador Carlos Bezerra Senador Pedro Simon 
Senador Jader Barbalho Senador Casik:lo Maldaner 
Senador Ramez Tebet Senador Gerson Camata 
Senador José Fogaça 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelência protesto de alta estima e consideração. -
Senador Jáder Barbalho, Lfder do PMDB. 

OF. GLPMOB N• 556/96 

Brasma, 22 de julho de 1996 

Senhor Presidente, 

Nos termos regimentais, Comunico a Vossa 
Excelência a indicação do Senador Fernando Bezer
ra, em minha substituição, como membro titular, na 
Comissão de Consitutição, Justiça e Cidadania -
CCJ, ficando a mesma assim constituída: 

Titulares Suplentes 
Senador lrts Rezende Senador Pedro Simon 
Senador Ronaldo C. Lima Senador Gilvan Borges 
Sendor Roberto Requião Senador Cartos Bezerra 
Senador José Fogaça Senador Gilberto Miranda 
Senador Ramez Tebet Senador Casildo Maldaner 
Senador Fernando Bezerra 

· Senador Ney Suassuna 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa . 
Excelência protesto cie alta estima e consideração. -
Senador Jáder Barbalho, Líder do PMDB. 
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OF. PSDB/l/N°1.474/96 
I, .. 

Brasma, 25 de julho de 1996 

Senhor Presidente, 

Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 
de detenninar a substituição do Deputado Arnaldo 
Madeira pelo Deputado João Leão, como membro ti
tular, para integrar a Comissão Mista de Planos, Or
çamentos Públicos e Fiscalização. 

. Âtenciosarnente, - Deputado José Aníbal, Lí
der cio PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Serão 
feitas as substituições solicitadas. 

Peço ao Senador Gerson Camata que presida 
esta parte da sessão. 

_ . O Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
sr. Gerson camata. 

O SR. PRESIDENTE (Ge~n Camata) • Esgo
tado o período destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 70 Srs. Senadores, passa
se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em primeiro turno, da Pro
posta de emenda à Constituição n• 23, de 
1996, de autoria do Senador Esperidião 
Amin e outros senhores Senadores, que 
altera o § 70 do art. 14 da Constituição Fe
deral, tendo 

Parecer favorável, sob n• 342, de 
1996, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia; vencidos os Senadores Josaphat Mari
nho, Pedro Simon, José lgnácio Ferreira, 
Jefferson Péres e Bernardo Cabral. 

A Presidência esclarece ao Plenário que a dis
cussão da matéria encerrou-se no dia 18. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Ney Suas
suna 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 731, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 315, combinado com a alí

nea c, do art. 279 do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da votação da Proposta de Emenda à 
Constituição n• 23, de 1996, a fim de que seja feita 
na sessão de 14-8-96. 

Sala das Sessões, 25 de julho de 1996. - Es
peridião Amfn. 

O Sr. Ge/SOfl Camata, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ney 
Suassuna, suplente de Secretário • 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • A ma
téria a que se refere o requerimento figurará na Or
dem do Dia na data· estabelecida pelo Plenário -
14/08; ou seja, daqui a 20 dias. 

Item 2: 

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao projeto de Lei da 
Câmara n• 73, de 1994 (n• 3.710/93, na 
Casa de origem), que institui o Código de 
Trãnsito Brasileiro, tendo 

- Parecer sob n• 415, de 1996, da Co
missão Temporária, oferecendo a redação 
do vencido. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à proposição até o en
cerramento da discussão. 

Sobre a mesa emendas que serão lidos pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador BeiJo Par
go. 

São lidos as seguintes: 
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(*) EMENDAS DE PLENÁRIO, OFERECIDAS NO TURNO 
SUPLEMENTAR. AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 7_$, DE 
1994 (N° 3.710/93, NA CASA DE ORIGEM), DE INICIATIVA DO 
PRESIDENTE DA REPÚBJ.ICA, QUE INSTITUI O CÓDIGO DE 

. TRÂNSITO BRASILEIRO . 
SENADOR '., ,~~-.· ; 

.... , .. ,,, .. · NüMERO DAS EMENDAS 
ANTONIO CARLOS MAGALHAES 44; 50; 66; 78 e 90 
CARLOS BEZERRA 207 
CARLOSPATROCINIO 52 

. CASILDO MALDANER 15; 18; 54; 58; 64 e 84 
COUTINHO JORGE 27 
EPIT ACIO CAFETEIRA 47; 109 e 167 

ESPER!DIÃO AMfN 19; 31; 59;.68; 70; 72; 73; 74; 76; 79; 
81; 85; 115 e 160 · 

FRANCELINO PEREIRA 51;57;63;1000;131;136;154;177; 
184e204-A 

GERSON CAMA TA 21; 2:i; 43; 96; 98 e 106 
HUGO NAPOLEAO 17 e 83-A 
IR!S REZENDE 60;69; 157; 199;200;201 e203 
JADER BARBALHO 94; 103; 113; 126; 139 e 187 
JOAOROCHA 120 e 122 
JOEL DE HOLLANDA 169 

... 

01; 02; 03; 09; 20; 25; 26; 30; 3J; 40; JOSE EDUARDO OUTRA 
82; 86; 87; 88; 107; 119; 194; 198 e205 

JOSE FOGAÇA 04; 12;34e110 

JOSE ROBERTO ARRUDA 08; 29; 65; 80; 91; 92; 93; 111; 116; 
125; 142; 161; 163; 164; 165c 186 

JOSE SERRA 108; 133; 134e 145 
LUCIO ALCANTARA 05; 13;35; 117; 121; 148; 159e 162 
NEY SUASSUNA 24 
PEDRO SIMON 104; 114; 128; 140e 188 
REGINA ASSUMPÇAO 14; 53 e 55 
ROBERTO FREIRE 67 

06; 16; 23; 28; 32; 36; 39; 41; 45; 46; 
ROMEUTUMA 48; 56; 62; 77; 83; 99; 129; 146; 149; 

!53; 168; 180; 197; 204 e 206 
I); 37; 38; 42; 49; 71; 97; 101; 105; 

SÉRGIO MACHADO 123; 124; 130; 132; 150; 152; 156; 166; 
170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 178; 
179; 181; 182; 183; 185; 190; 191 e 193 

TOTO CAVALCANTE 89 
07; 10; 61; 75; 95; 102; I 12; 118; 127; 

V ALMIR CAMPELO 135; 137; 138; 141; 143; 144; 147; 151; 
!55; 158; 189; 192; 195; 196e202 

.. 

. (*) -Publicadas em suplemento à presente edição. 
' 
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Dis
cussão do substitutivo e das emendas, em turno su
plementar. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Encenada a discussão, a Mesa informa que a 
matéria volta à Comissão Temporária para exame 
das emendas apresentadas. 

O SR. PREl:!IDENTE (Ney Suassuna) - Item 3: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 25, DE 1995 

(Incluído em Ordem do Dia nos tennos 
do Requerimento n• 402, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado n" 25, de 1995, de autoria 
do Senador Roberto Freire, que institui a re
visão judicial dos valores atribuídos aos imó
veis desapropriados, por interesse social, 
para fins de reforma agrária, e dá outras 
providências, tendo 

Parecer proferido em ·plenário, favorá
vel, nos termos do substitutivo que oferece, 
Relator Senador José lgnácio Ferreira, em 
substituição à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

À proposição não foram oferecidas emendas 
perante a Mesa, nos termos do árt 235, inciso 11, alí
nea d, do Regimento Interno. 

Passa-se à discussão, em conjunto, do proces
so e do substitutivo, em turno único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Sobre a mesa, requerimento de preferência 
para o substitutivo que será lido pelo Sr. 1° Secretá
rio em exercício, Senador Bello Parga. 

t: lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 732, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos te1mos do art. 311, alínea d, do Regimento 

Interno, requeiro preferência para apreciação do 
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n• 25, de 
1995, de autoria do Senador Roberto Freire, que ins· 
titui a revisão judicial dos valores atribuídos aos imó
veis desapropriados, por interesse social, para fins 
de reforma agrária, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 25 de julho de 1996. - José 
lgnácio Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em vo
tação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o substitutivo. 
O SR. ROBERTO FREIRE- Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Tem V. 

Ex' a palavra. 
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S,.s. e Srs. Senadores, creio que quem 
se der ao trabalho de ler a justificativa deste projeto 
que apresentei encontra as razões que me levaram 
a fazê-lo. 

No Governo Itamar Franco, trnhamos corno 
Presidente do Incra um companheiro do nosso Parti
do, Osvaldo Russo, o qual passou, numa determina
da ocasião, por um constrangimento: o de ter que se 
esconder para não ser preso e, ao mesmo tempo, 
de não ter condições de dizer que não i:umpria com 
o precatório. 

O precatório do qual se exigia do Presidente do 
Incra o seu cumprimento referia-se a indenização de 
tena que havia sido desapropriada no interior do Es
tado do Paraná e que correspondia, nos valores afi 
exigidos, a algo em tomo de cinco, no mínimo, e, em 
algumas dessas desapropriações de áreas, a mais 
de dez vezes o valor da tena mais valorizada no 
Brasil. 

Efetivamente, isso era um absurdo, fruto do 
processo inflacionário, do sistema de correção mo
netária, dos juros sobre juros, da insensibilidade do 
juiz que decretou a sentença. De qualquer forma, 
tratava-se de um abuso, que era a exigência de que 
algum administrador público assumisse o ônus de 
pagar esse absurdo. Se o fiZesse, talvez iria, em al
gum momento, ser responsabilizado por não ter ze
lado pelo T escuro Nacional. 

Conhecendo o problema, tivemos uma discus
são com Procuradores do Incra, com advogados, 
com assessores, e procuramos uma attemativa jurí
dica para criar, sem rompimento do Estado de direi
to, uma intervenção que garantisse, no próprio Po
der Judiciário, uma revisão desses valores, quando, 
com fundadas razões, fossem constatados abusos 
e, até, absurdos. 

Criamos, portanto, a revisão judicial, uma ação 
que, mesmo com os precatórios já existentes, pode
ria ser intentada se houvesse essa fundada razão de 
que aqueles valores eram, efetivamente, abusivos e 
absurdos. 

E quem iria rever? O juiz. Quem iria propor? A 
União. Sem que, em nenhum momento, fosse que
brada a questão fundamental do Estado de diretto, 
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de o Poder Judiciário fazer, ele mesmo, a revisão, e 
sem que houvesse nenhuma outra interferência, de 
nenhum outro Poder. 

Pareoe-me que o relator não levou em conside
ração a questão do precatório, nem da novidade da 
revisão judicial; apenas manteve aquilo que está 
previsto no Código de Processo Penal: a ação resci· 
só ria 

Inova muito pouco. Talvez a única inovação 
seja • isso é dito no próprio parecer do relator - a 
questão m suspensão dos efeitos. Nesse caso, tal
vez não fosse necessário criarmos lei alguma; talvez 
bastasse. uma simples emenda ao Código de Pro
cesso Civil, criando a possibilidade de o juiz que for 
julgar a ação rescisória suspender os efeitos. O res
tante, se não me engano, aumenta um pouco o pra
zo para as ações rescisórias, que me parece é de 
dois anos no Código de Processo, mas o relator fiXa 
em cinco anos; isso não atende e não atinge o obje
tivO que pretendíamos com o nosso projeto. 

Quero aqui ressàJtar não apenas o interesse 
demonstrado pelo relator, mas inclusive a ajuda, na 
análise que faz, para melhor se compreender o que 
pretendíamos. Acrecfrto que a solução por S. Ex" 
aventada não irá resolver, em grande parte, o enor
me problema que ainda continua , 

A revisão judicial seria instituída como algo 
novo, inclusive em função do processo que estamos 
vivendo, que também exige do Governo Federal - e 
Governo Federal no seu sentido mais amplo, todos 
os Poderes - uma ação mais efetiva na questão da 
reforma agrária Seria importante criarmos esse ins
tituto processual da revisão judicial para os casos 
concretos dos valores absurdos que são pagos 
corno indenização em áreas desapropriadas, com 
fundada razão, sendo proposto pela União, acionado · 
junto ao Poder Judiciário e decidido pelo juiz, inclusi
ve para os precatórios, e não apenas para as sen
tenças transitadas em julgado dentro de um determi
nado período de tempo. 

Acredito que esse seria um passo importante 
que o Senado daria para ajudar a todo o processo 
de reforma agrária, que me parece - pelo menos, 
imagino, enquanto estiver no Ministério o nosso 
companheiro, Ministro Raul Jungmann - ser um dos 
objetivos prioritários do Governo Fernando Henrique 
Cardoso. 

Afirmo isso sem ter nenhuma notícia palaciana, 
corno disse em relação ao Senador Antonio Carlos 
Magalhães na questão das montadoras, mas levan
do em consideração que à frente dessa Pasta en
contra-se um homem do nosso Partido, que é efeti-

vamente comprometido com a questão da reforma 
agrária. 

Durante o discurso do Sr. Roberto Frei
re , o Sr. Ney Suassuna, Suplente de Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Jefferson Péres • 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho, 
Líder do PMDB, para encaminhar a votação. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisãq do orador.) - Sr. 
Presidente, lamento profundamente que esta maté
ria, em lugar de ter sido incluída na Ordem do Dia da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, es
teja sendo incluída nesta sessão do Senado Fede-
ral.. . 

Na verdade, o que se está pretendendo é a al
teração do Código de Processo Civil. Essa é uma 
matéria eminentemente técnica e deveria ter mereci
do o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania da Casa. 

Sr. Presidente, em que pesem todos os argu
mentos meritóriós apresentados pelo autor dessa 
proposta, o ilustre Senador Roberto Freire, não con
sigo entender a excepcionalidade que se quer criar 
em relação ao Código de Processo Civil. O Código 
de Processo Civil enumera todos os casos em que é 
possivel se propor uma ação rescisória, e os objeti
vos do autor do projeto estariam atendidos pela re
dação atual do Código de Processo Civil. Se há cor
rupção, se hoilve juiz que participou de corrupção, o 
inciso I do art. 485 estabelece, de forma clara, a 
possibilidade da ação rescisória. 

O que pretende lamentavelmente o autor, em 
que pese reconhecer os méritos que S. Ex" acaba 
de argumentar, inclusive do seu companheiro de 
Partido que quase é preso por não ter condições de 
cumprir uma decisão judicial, é reabrir todo o pro
cesso de desapropriação. E o que é pior: em matéria 
técnica, em matéria de Processo Civil se faz uma 
excepcionalidade apenas ao processo de reforma 
agiária. 

Quer dizer, se tiver havido corrupção, elevação 
de valor e desapropriação em imóvel urbano, não é 
alcançado. Se tiver sido uma negociação entre um 
órgão do Governo e uma empreiteira, não é alcança
do. Abre-se uma excepcionalidade que não consigo 
entender, a não ser a preocupação do ilustre Sena
dor Roberto Freire que viu um companheiro de Parti
do constrangido face não ter chance de poder aten
dê-lo. 
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Mas, Sr. Presidente, em matéria de Direito, não 
se dá ao juiz a possibilidade de examinar. Impõe-se 
a obrigatoriedade dele suspender a ação judicial de 
desapropriação. Cria-se uma ação rescisória ad ae
temum. Em qualquer momento, passados 10 ou 15 
anos, se poderá propor essa ação. lamento profun
damente a apresentação dessa matéria, porque po
deria haver o concurso dos membros da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa em re
lação a esse assunto. 

O Senador José lgnãcio fez um esforço inaudi
to para salvar um paciente que já nasceu com um 
defeito de origem e COO) dificuldade imensa de ser 
corrigido. Quero louvar os seus esforços nos argu
mentos para tentar salvar esse projeto. Mas, perdoe
me V. Ex", não vou poder votar favoravelmente. A 
Bancada não fechou questão sobre esse assunto; 
portanto, os companheiros estão totalmente libera
dos para votar, como entenderem. Estou emitindo 
aqui um jufzo pessoal a respeito disso. 

Não posso nem votar o substitutivo do Senador 
José lgnácio, e não posso fazê-lo logo pelo art. 12 , 

que tem a seguinte redação: 

• Ar!. 12 - O órgão federal executor da 
reforma agrária deverá, havendo fundadas 
, razões sobre a existência de uma ou mais 
das hipóteses arroladas no art. 485, do Có
digo de Processo CMI, propor ação rescisó
ria de sentença que fixou o valor de indeni
zação de imóvel rural desapropriado por in
teresse social, para fim de reforma agrária. • 

O ilustre Senador, pelo Espfrito Santo, tentan
do salvar o projeto, disse que, se houver uma ou 
mais das hipóteses já estabelecidas no Cócligo de 
Processo CMI, poderá propor ação rescisória. Per
doe-me o Senador José lgnácio - estou fazendo 
essa ressalva porque sei de seu esforço -, que está 
querendo salvar o que é impossfvel de ser salvo. 
Parece-me, nobre Senador, com todo respeito que 
lhe tenho, que nós estamos tratando de uma séria 
obviedade. Se já está estabelecido no Código de 
Processo Civil, portanto, pode o Poder Público, invo
cando o Código de Processo Civil, requerer a ação 
rescisória. 

Então, em que pese todo o esforço que V. Ex" 
fez para salvar o paciente, confesso que não consi
go entender como conseguirá salvá-lo. Os argumen
tos apresentados pelo ilustre autor tem apenas o 
sentido de mostrar as dificuldades do Poder Público 
e, particulannente, do Incra em cumprir determina
das desapropriações. Mais do que isso, de acordo 
com o projeto, o juiz não examina; está compulsoria-

mente obrigado a suspender. Em seu substitutivo, o 
Senador José lgnãcio Ferreira procura apiesentar 
unia forma em que o juiz examinará. A forma como 
eSlava no projeto original, então, era um absurdo! O 
juiz suspenderia em qualquer caso e mandaria rea
brir todo o processo. Em um processo de desaprtr 
priação de natureza judicial, a Procuradoria do Incra 
é citada, portanto, existe o contraditório. Na verdade, 
o que o projeto objetiva é não terminar nunca o pnr 
cesso de desapropriação. Assim, nenhum processo 
vai terminar; ele seria reaberto e recomeçaria tudo 
novamente. 

Parece-me que o ilustre autor do projeto, em 
razão de um fato concreto do conStrangimentO a que 
S. Ex"' nos relatou, resolve dar um tratamento que 
não está no campo do Direito, em relação a essa 
questão. , 

, Entendo. portanto, acolhendo os aigumentos 
do Senador José lgnãcio, expressados no art. 12 de 
que, em havendo as hipóteses estabelecidas pelo 
art. 485, o Poder Público deVerá fazê-lo., Então, ape
sar de todo o estudo que S. Ex" fez, com muita boa 
vontade, parece-me que não consegue ter sucesso 
quando reconhece que as hipóteses de ação resci
sória já estão todas capituladas no art 485. E o que 
esse projeto, na verdade, objetiva é que, a partir dai, 
o Poder Público, que já participou de um processo 
de desapropriação, consiga fazer um novo processo 
de desapropriação judicial, convocando peritos e au
diência novamente. 

O Senador Roberto Freire, inclusive, tem a 
oportunidade de alertar que isso, em grande parte, 
se origina exatarnente do fato concreto e, na justili
cativa do seu projeto, afirma que demanda de um 
assunto do Paraná: desapropriação feita entre 1957 
e 1960. 

Não vou discutir o mérito dessa questão. Mas, 
pelo que vejo. no Governo Itamar Franco ainda não 
se havia pago a desapropriação feita no Governo 
Juscelino, Kubitschek de Oliveira. Se foi feito entre 
1957 a 1960, foi exatamente no Governo do Presi
dente Juscelino. Quem sabe se consiga abrir uma 
excepcionalidade dessa natureza, aHerando o Códi
go de Processo Civil, no ano 2030, ar o desapropria
do terá a oportunidade de ver o assunto encerrado. 

Assim, em que pese reconhecer os propósitos 
do ilustre autor desse projeto, preocupado com essa 
questão de o Poder Público não vir a ter prejufzos, 
parece-me que o Senador Roberto Freire não en
controu o melhor caminho para tratar do assunto, 
não foi devidamente assessorado no sentido de en
contrar a fórmula. Creio que se deva buscar uma fór-
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mula, mas essa ainda não foi a adequada. E, com inflação gerou de forma absurda, através das corre-
todo o respeito ao ilustre Relator, em que pese todo ções monetárias, dos juros sobre juros, fazendo com 
o tratamento dado, o paciente era muito dilfcil de ter que, depois de algum tempo, algumas dessas inde-
salvarnento. nizações chegassem a valores astronómicos em rs-

Muito obrigado, Sr. Presidente. Jação ao valor da terra nua, ao valor de mercado. 
Durante 0 discUrsO do sr. Jàder Barba- Tudo isso promove uma verdadeira negociata sem 

lho, 0 Sr. Jefferson Peres, deixa a cadeira que tenha na origem nenhuma corrupção, salvo 
da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Ney aquela que produz o processo inflacionário • 

. suassuna, Suplente: de Secretário . . · Feito este esclarecimento, gostaria que ficasse 
muito claro que isso não é para evitar constrangi-

O· SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, mento de nenhum companheiro de Partido, até por-
peço a palavra para inclusive repor, em termos, o que não precisa. FertZmente, contra membros do 
respeito mútuo à apresentação do projeto. Partido que assumiram cargos públicos nunca foi as-

O ·SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - V. Ex" sacada qualquer acusação que pudesse me cons-
já usou a palavra ••• (assentimento da Presidência) tranger. Muito ao contrário, dão-me condições de vir 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP8-PE. Sem revi- aqui defender as suas administrações, porque con-
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Sena- tra elas nada foi dito e, portanto, não há constrangi-
dores, antes de mais nada, não apresentei projeto ·manto. o nosso projeto não é paciente,' pacientes 
por conta de constrangimento algum, de ninguém talVez serão alguns se, por acaso, esse projeto for 
que tentou resolver processos de corrupção, se hou- aprovado, para saber se, realmente, teve em vista o 
ve, em administrações ante!iores do Incra ou do Mi- interesse público antes de interesses privados. 
nistério de.Reforma Agrária ou de qualquer outro mi- o SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Conce-
nistério. Citei um ~pio, mas o que estou tentan- do a palavra ao nobre Senador José lgnácio Ferrei-
do resolver é aquilo que hoje todos sabem: do ab- ra, para encaminhar. S. Ex" dispõe de 5 minutos. 
surdo de, por força do processo inflacionário, da cor- A Mesa informa que cada orador só pode usar 
reção monetária. dos juros sob~ juros, termos sen- da palavra uma vez, porque estamos em fase de en-
tença, pela demora do processo de desapropriação, carninhamento. 
lixando valores absurdos em relação ao valor da ter· O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Pediria a 
ra no valor de mercado. Ajuste e indenização dei- v. Ex" que repetisse qual é o meu tempo. 
xam de existir nesses casos, e a nossa obrigação é o SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - No en-
diScutir seriamente como vamos resolver esse pro- caminhamento de votação, o prazo regimental é de 
blema. 5 minutos. Na condição de Relator, V. Ex' pode dis-

0 nossa projeto tenta isto: não evitar constran- por de mais 5 minutos, em qualquer oportunidade. 
gimento ele quem quer que seja. E este projeto não O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
é paciente e a ele exijo respeito, pois tenta dar mo-
ralidade à coisa pública. Não estou pedindo para ne- Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-
nhuma autoridade do Incra fazer nova desapropria- sidente, Sr"s. e Srs. Senadores, ouvi, atentamente, a 
ção ou protelar processos indenizatórios. Estou di- manifestação do eminente Líder do PMDB, Senador 
zendo que, à vista de fundadas razões, 0 juiz decidi- Jader Barbalho, e cabe-me enfocar essa questão, à 
rá se reabre 0 caso, solicitando nova avaliação e em luz do substitutivo que apresentei, diante do projeto 
contraditório, sem quebrar nenhum principio do Di- que me foi submetido. 
reito Constitucional ou do Estado de direito, garan- Pois bem, na verdade não se pode - e isso pa-
tindo que é o próprio Poder Judiciário que tem a ca- rece que foi feito pelo eminente Senador Jader Bar-
pacidade de fazer a revisão constitucional. balho - tirar o mérito deste projeto, que é, inegavei-

Falei ainda que o substitutivo nada resolveria mente, um dos mais relevantes, tem objetivos dos 
por ser mera ação rescisória e para a qual já existe mais altos e parte de situações efetivamente ocorri-
o Código de Processo Civil. Inclusive é bom que fi- das. 
que claro que este nosso projeto não é contra ne- É verdade que o eminente autor do projeto, Se-
nhum ato de corrupção de nenhum juiz, porque isso nador Roberto Freire, foi até muito económico na re-
já está previsto na ação rescisória Aqui não é para ferência que fez, citando um caso ocorrido há muitas 
resolver atos de corrupção de nenhuma sentença, décadas, mas o fato é que essas coisas existem. 
mas sim para tentar consertar algo em um processo Agora mesmo, São Paulo vive uma realidade de in-
de estabilidade monetária, como vive o Brasil, que a denizações enormes, que foram deferidas por provi-
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mentos jurisdicionais em sentenças regulares, das 
quais sequer houve reéurso, ou, em havendo, foram 
mantidas pelos Tribunais Superiores. 

·De maneira, Sr. Presidente, que os seus objeti
vos são realmente nobres. Fui procuracjo, inclusive, 
na ocasião, pelo eminente Ministr() . da Reforma 
Agrária, Raul Jungmann ·- e até lamento profunda
mente que S. Ex" não tenha subseqúentemente re
tomado a mim ou aprazado uma reunião à qual eu 
compareceria com muito gosto -•. mas. ficou nisso e 
não houye qualquer ação· subseqúente daquela au-, 
toridade do Governo. . 

É um projeto, segundo. me pareceu, que estava 
sintonizado com o objetivo do. Governo. ·Se o texto 
merecia reparos, o Governo tinha o .objetivo de ver 
alguma coisa parecida, pelo menos,. aprovada Pelo 
Congresso Nacional. . . ,. 

A partir daf- isso é .. que me orienta sempre-, 
sobretudo pela cOnstatação. da nobr.eza dos objeli-· 
vos e da realidade existente, porque este é um fato ·. 
concreto neste País, fomos examinar o projeto e .ve
rificamos que o. projeto, realmente, :l!mbora tenha 
objetivos dos mais altos, tem inconstitucionalidades 
graves e injuridicidades gravfssimas, •..• 

Então, o que nos coube, para não só- salvar o 
projeto, mas os seus objetivos, que são nobres, foi 
propor um substitutivo, que tem mérito, sim. O seu 
art. 1• é perfeitamente defensável; Sr. Presidente, 
pois altera o art. 1° do projeto. EnquantO o ar!. 1 o do 
projeto diz que o órgão da administração pública - o 
Incra - , constatando a ocorrência de fundadas razõ
es sobre a existência de um fato grave - que. ele 
aponta, inclusive na justifk:ativa - peticionará ao juiz. 
E, no artigo seguinte, diz assim: "'juiz, diante da 
petição, suspenderá a execução da sentença já tran
sitada em julgado.' O projeto dispõe que o juiz sus- · 
penderá - não diz "poderá suspender" - os efeitos de 
uma sentença transitada em julgado, na plena irra
diação de seus efeitos. 

E isso não tinha cabimento nenhum, Sr. Presi
dente, é uma insegurança total, diante do ordena
mento jurídico, dos provimentos de jurisdição que 
fossem dados em todo o País na matéria, que diz 
respeito apenas à ação rescisória nos casos de de
sapropriação por interesse social para efeito de re
forma agrária. 

Então, o que fizemos? O art. 1 o do substitutivo 
diz: ·o órgão federal, executor da reforma agrária, 
deverá, havendo fundadas razões sobre a existência 
de uma ou mais das hipóteses arroladas no ar!. 485 
do Código de Processo Civil, propor ação rescisória 
de sentença que fixou valor de indenização de imó-

vel rural desapropriado por interesse social para fins 
de reforma agrária. • 

Vejam V. Ex"s a diferença clara: o órgão fede
rál, o órgão da administração pública, deverá propor 
a medida juãJCial. Até então ele tem a faculdade de 
tazer isso. Qual a diferença? A partir do fato de que 
esse, texto se transforme em lei e exista a palavra 
"deverá~, o Presidente do Incra, o órgão encarrega
do da reforma agrária, estará sujeito às penas de um 
"delitozinho" previsto no Código Penal, chamado 
prevaricação (art. 319 do Código Penal: "Retardar 
ou deixar de praticar ato de ofício"). Quer dizer, o 
fato de que .ele deve 'propOr a .medida, se. não propu-

. ser, pelas razões que dispõe o art. '319, está sujeito 
às penas do ar!. 319 do Código Penal, que é o que 
está disposto, como sanção, no ilfcito chamado pre-
varicação. · · 

· . A partir daf, o juiz poderá, a pedido é!a parte e 
sempre que possivel, antecipar os efeitos da tutela 
pretendida, à vista de prova inequivoca da verossi
mii~ da alegação contida na petição inicial, sem 
prejufzo do prosseguimento do processo até julga
mento final. 

· · Aqui, Sr.· . Presidente, foi feito exatamente o 
contrário. EnquantÓ o ·projeto do ilustre autor dizia 
que o Incra poderia propor a medida e que o juiz de
veria SuSPender os . efeitos da sentença transitada 
em julgado, no substitutivo nós dissemos: •o Incra 
deverá propar a medida e o juiz poderá suspender 
os efeitos da sentença .transitada em julgado". É 
completamente diferente do que propós o ilustre au
tor do projeto, o eminente Senador Roberto Freire, o 
que estamos colocando no substitutivo. 

. Portanto, Sr. Presidente, fica claro que nós 
queremos que o funcionário do Incra que não propu
sera a ação judicial, esteja passfvel de ser punido 
por crime de prevaricação. Enunciamos todos os in
cisos do Código de Processo Civil que se referem à 
ação rescisória. O juiz poderá, a pedido da parte, 
antecipar os efeitos da tutela. Nós alertamos o Se
nado para a novidade dessa disposição. 

Sr. Presidente, no Código de Processo Civil em 
vigor, nós não temos disposição alguma que permita 
uma tutela antecipada, quer dizer, um sobrestamen
to. da irradiação dos efeitos de uma sentença judi
cial. Não temos essa previsão, mas estamos abrin
do, pela primeira vez, no texto da lei uma janela no 
Código de Processo Civil. Deixamos muito claro que 
essa janela em uma ação rescisória passa a existir 
no tabuleiro legislativo do Pafs pela primeira vez, até 
porque a jurisprudência reiteradamente tem se mani
festado no sentido da possibilidade de se fazer as-
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sim. Precisávamos eolocar no texto da lei essa jane
la, para permitir ao juiz a antecipação de uma tutela 
quando da ação rescisória. Ele só antecipa os efei
tos. da tutela pretendida diante de uma prova inequí
voca, que tem que ser oferecida pelo autor - o Incra 
-, para que ele oblenha o sobrestamento dos efeitos 
da irradiação da sentença transitada em julgado. 

O pedido de rescisão será processado de acor
do com as regras do Código de Processo Civil no 
que não contrariar a presente lei. 

o parágrafo único estabelece: 
No caso de novo julgrunento da causa, esse 

será procéssado de acordo com as normas da Lei 
Complementar n• 76, de 6 de julho de 1993. 

A lei, Sr. Presidenle, tem de ser sintonizada 
com essa lei complementar, porque é esta que dis
põe sobre essas matérias. Só pode ser lei comple
mentar. O ar!.' 184 da Constituição Federal dispõe, 
claramente, que só se pode cogitar de procedimento 
contraditório, de rito sumário, para o processo de de
sapropriação de imóvel rural por interesse social, 
para fins de reforma agrária, por meio de lei comple
mentar, Sr. Presidente. E mais, colocamos algo que 
não foi apresentado pelo autor na sua proposta. A 
proposta do autor, Senador Roberto Freire, não pre
vê prazo para esse tipo de ação- resclsória, e o Códi
go de Processo Civil que está em vigor prevê o pra
zo de dois anos para propositura de qualquer ação 
rescisória 

Nós instituímos o prazo de cinco anos, existen
te no Código de Processo Civil anterior, para que es
sas medidas possam ser· propostas. Não poderia fi
car sem prazo. 

Consideramos, Sr. Pnesidente, que essa ques
tão· pode e deve ser debatida pelo Senado. Este 
substitutivo melhorou em muito o projeto, que não ti
nha prazo e obrigava o juiz a oferecer tulela provisó
ria tão logo fosse proposta pelo Incra a petição ini
cial. O projeto não compelia o Incra a propor a medi
da judicial, e colocamos tudo isso no substitutivo. 

Sr. Presidente, entendemos que é um projeto 
meritório, possui os mais a~os e nobres objetivos. 
Temos razões para salvar esse projeto, que tem 
reaímente condições de ser aprovado pela via do 
substitutivo. Naturalmente, cabe ao Senado Federal 
examinar esse substitutivo e oferecer os reparos ca
bíveis. Pareceu-nos que era o que podíamos apre
sentar, diante da complexidade desse assunto e dos 
objetivos os mais aHos da proposta do eminente Se
nador Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em vo
tação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Pnesi
dente peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao nobre Senador e, logO após ao Se
nador Bello Parga 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -$E. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Pnesidente, Sr"s e Srs. Senadores, não ouso entrar 
na discussão técnica dessa matéria, mas quero va
ler-me do pronunciamento dos Senadores Jader 
Barbalho e José lgnácio Feneira, louvando a inten
ção do projeto. 

Esta é uma Casa política e o projeto foi apre
sentado em função da existência de diversos casos 
relativos a esse processo de avaliação de terras 
para fins de reforma agrária. 

Cabe aos parlamentares, na medida em que 
enféndam que o projeto seja benigno à Nação, en
contrar as a~mativas técnicas para que a matéria 
seja aprovada. Inicialmente, eu tinha uma posição 
favorável ao projeto original. Foi apresentado um 
substitutivo pelo Senador José lgnácio Ferreira. Em 
sendo aprovado, tem-se um turno suplementar, e, 
em sendo apresentada qualquer emenda ao substi
tutivo entre o primeiro turno e o turno suplementar, o 
projeto terá necessariamente de voltar à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, para que seja 
dado o parecer sobre a emenda. Então, o próprio re
lator poderá apresentar um substitutivo, se for o 
caso. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadones, conside
rando que há um consenso de que o projeto, do 
ponto de vista da intenção, é positivo, proponho que 
aprovemos o substitutivo. Comprometo-me a apre
sentar uma emenda para forçar o projeto a voltar à 
Comissão. Acredito que o próprio Senador Jader 
Barbalho, que foi tão rigoroso tanto ao projeto origi
nal, quanto ao substitutivo, poderá apresentar emen
da no sentido de que o projeto volte à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, para que seja 
analisado do ponto de vista da questão técnica e en· 
contrada uma solução para garantir a intenção de 
projeto, para que não possa, depois, ser classificadc 
corno monstrengo jurídico, como já o foi, não publi· 
carnente. 

Encaminho favoravelmente à aprovação de> 
substitutivo, partindo do enlendimento de que estE, 
matéria voltará à Comissão de Constituição, JustiÇ<t 
e Cidadania, onde poderá ser melhor analisada 

Esle é o voto do PT, Sr. Presidenle. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce· 

do a palavra ao Senador Bello Parga. 
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V. Ex" dispõe de cinco minutos. 
O SR. BELLO PÀRGA (PFL- MA. Para discu

tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não me 
considero suficientemenle esclarecido para o enca
minhamento da votação,. 

Consultaria V. Ex" se eu poderia pedir ao no
bre Senador José lgnácio Ferreira informações que 
fundamentassem o meu voto, porque comungo com 
os seus sentimentos quanto aos objetivos do proje
to. 

O ~R. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O no
bre relator disporá de cinco minutos. A qualquer mo
mentq, V. Ex" poderá fazer qualquer indagação. 

O SR. BELLO PARGA - Nobre Relator, no 
caso do art. 1• do seu substitutivo, em contraposição 
ao artigo original, gostaria que V. Ex" me esciareces
se quanto ao fato de, no projeto original, estabele
cer-se que a União seja parte, de ofício, a requeri
mento do Incra, que não seria parte. No entanto, em 
seu substitutivo, V. Ex" coloca o Incra, órgão federal 
executor da reforma agrária, como autor ou proposi
tor de ação rescisória. Não me sinto suficientemente 
esclarecido quanto a isso. Gostaria que V. Ex" es
clarecesse por que a União deixaria de assumir a 
responsabilidade, deixando essa tarefa ao órgão 
executor. Acreãrto que esse esclarecimento sirva a 
todos. 

Obrigado, Sr. Presidente. Era este o questiona
mento que eu gostaria de fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Com a 
palavra o Sr. Relator. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERRREIRA (PSDB
ES. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, essa é 
uma medida proposta pelo Incra, que é o órgão exe
cutor da reforma agrária. Quem propõe a ação é o 
Incra, não a União Federal. 

Pode ser que tenha havido um equivoco por 
parte do autor do projeto. Mas, do meu ponto de vis
ta, quem propõe a ação é o Incra, que é o órgão 
executor da reforma agrária no Pais, e não a União 
Federal, que é uma entidade de direito público, natu
ralmente, mas que encarregou um órgão específico 
para fazer a reforma agrária. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Não 
haven,do mais quem peça a palavra, vamos passar à 
votação do substitutivo. 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • V. Ex" 
tem a palavra. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Considerando, Sr. 

Presidente, as questões levantadas e considerando 
que está em jogo o prestigio do Senado na aprecia
ção de um tema da maior importância, que envolve 
aHeração do Código de Processo Civil, gostaria de 
saber se a esta aHura seria possível fazer com que o 
substitutivo e o projeto retomassem à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Seria 
necessário que se fizesse um pedido de reexame. 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
requeiro, numa demonstração de que desejo que 
esse assunto seja discutido com seriedade e levan
do em conta, fundameritalr:nente, os aspectos técni
cos que envolvem a questão e o prestigio do Sena
do, a audiência da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania tanto em relação ao projeto, quanto 
em relação ao substitutivo. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, 
peçÓ a palavra pela ordem. 
· .~ .,.O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Conce
do a palavra ao Senador Bernardo Cabral. 

• -- O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
Senador Josaphat Marinho e eu estávamos trocando 
idéias sobre a matéria. Indubitavelmente, é um as
sunto que envolve maior reflexão. Estávamos pen
sando • e aqui eqüidistante de qualquer outra dis
cussão maior - no sentido de um reexame do assun
to. O eminente Senador Jader Barbalho está reque
rendo que o assunto voHe à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania Sr. Presidente, desejo 
apenas, em nome do Senador Josaphat Marinho e 
no meu, dar o apoiamento necessário ao requeri
mento. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • V. Ex" 
tem a palavra. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, como 
autor do projeto, em nenhum momento, mesmo 
quando solicnei urgência, eu imaginava quebrar a 
seriedade do Senado. 

Quero dizer que é judicioso, neste momento, 
pedir a audiência da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania Em função dos problemas que aqui 
foram levantados, eu, como autor do projeto, secun
do a solicitação do Senador Jader Barbalho sobre a 
audiência da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. Só espero que a permanência do projeto 
na Comissão não seja por um periodo tão longo 
quanto o foi depois da apresentação do projeto. Que 
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a reforma agrária possa exigir de todos nós uma cer
ta agilidade! 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Infor
mo ao Senador Roberto Freire que não estamos vo
tando a matéria em regime de urgêncià 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sei que não se 
trata de regime de urgência. Secundo o requerimen
to para ouvir a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a: palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Conce
do a palavra a V. Ex". 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, já ti
vemos a oportunidade de discutir e de debater a ma
téria e assuntos pertinentes a ela tanto no plenário, 
quanto nas comissões desta Casa. Acompanhei os 
debates na tarde de hoje e à luz do que afirmou o 
Senador Bernardo Cabral e tendo em vista o reque
rimento do Senador Jader Barbalho, lfder do PMDB, 
eu, como lfder do Partido da Frente Uberal, subscre
vo também o requerimento. Era o que tinha a dizer, 
Sr. Presidente. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela order]J. 

O SR' PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra a V. Ex". 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB • 
ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, quero deixar claro que esse projeto veio ao 
plenário a pedido do eminente Senador Roberto 
Freire, pedido que foi aprovado pelo Plenário da 
Casa. Ou seja, não passou pela Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania, mas já continha o meu 
parecer, ainda que não houvesse sido apreciado 
ainda por aquela comissão. · 

Trata-se de um projeto efetivamente revolucio
nário, por se tratar de ação rescisória no Código de 
Processo Civil. Este Código não é tão intocável, vis
to que há pelo menos umas doze leis que o atteram 
e que a ele se foram ligando, ao contrário do que es
tamos tentando com o Código Civil, que é tratado 
como um monumento que se pretende atterar por in
teiro. 

Pela minha visão, a matéria deve vottar à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. La
mentavelmente, só estamos tomando esta providên
cia agora porque houve uma solicitação do eminente 
autor do projeto, Senador Roberto Freire, aprovada 
pelo plenário, no sentido de que fosse examinado o 
quanto antes por este Plenário. 

De maneira que concordo, Sr. Presidente, pois 
entendo que na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania o projeto poderá ser muito melhor debati
do e nós teremos oportunidade de faiê.:lo na oca
sião própria 

O SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Tem a 
palavra o Senador Sérgio Machado. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB - CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
PSDB concorda com a volta do projeto à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania 

O SR. VALMIR CAMPELO • Sr. Presidente, 
peço a palavra 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Tem V. 
Ex" a palavra · 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pela or
dem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, como 
líder, também manifesto-me, em nome do meu parti
do, pelo retomo do projeto à Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, acompanhando não-so
mente o consenso de todas as lideranças presentes 
mas também a concordância do relator do projeto. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Tem a 
palavra o Senador Esperidião Amin, lfder do PPB. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB- SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente, antes 
de apoiar o requerimento - apoiamento, aliás, desne
cessário -, quero registrar que independentemente 
do exame da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, onde represento o meu partido, concordo 
com o parecer do Senador José lgnácio Ferreira. 
Não tenho qualquer dúvida quanto a ele. 

Estou concordando com a ida à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, pois mais uma 
vez estabelece-se um acordo e não tenho nenhuma 
objeção a que, em nome do acordo, se destine mais 
tempo à apreciação do projeto. 

· Não tenho dúvida substantiva sobre a matéria 
e ninguém vai me fazer tê-la. Apenas apoio o reque
rimento para impedir que haja um desacordo quando 
as partes - autor, relator e partidos - que já concor
daram. Mas quero aqui fazer o meu registro em prol 
do parecer do Senador José lgnácio Ferreira. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
peço a palavra, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - V. Ex" 
tem a palavra, para encaminhar a votação. 
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O SR. EDUARDO SUPUCY (PT - SP. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão elo orador.) - Sr. 
Presidente, falarei como vice-lfder, com a anuência 
do Senador José Eduardo Outra. Concordamos in
teiramente com os objetivos do projeto do Senador 
Roberto Freire. Somos favoráveis à sua aprovação. 
Compreendendo a situação, uma vez que há a con
cordància de S. Ex" para que a Comissão de Consti· 
tuição, Justiça e Cidadania examine melhor o proje
to, apoiamos o requerimento. 

Mas gostaria, Sr. Presidente, em relação à re
forma agrária, de registrar que o Ministro da Refor
ma Agrária, Raul Jungmann, hoje convidou os Srs. 
Senadores para uma reunião - à qual não pude estar 
presente - para que todos examinassem a questão 
da divulgação de dados sobre a reforma agrária pela 
lntemel 

Quero ressaltar que não é o mesmo acesso so
bre o assunto junto ao Prodasen e ao Senado •. 

Por isso, estou encaminhando à Presidência 
este offcio, onde assinalo que o Senado Federal 
assinou convênios com o Banco Central e com a 
Secretaria da Administração e da Reforma do Es
tado para a disponibilização de informações conti
das no Sistema de Análise Gerencial de Arrecada
ção, ao· Sistema de Patrimõnio Imobiliário da 
União, assim como de informações do Sistema In
tegrado de Administração de Recursos Humanos 
da União. 

Não sei por que razão, Sr. Presidente, e hoje 
mencionei isso no seminário no Banco Central, para 
o qual tive a honra de ser convidado, o Banco Cen
tral cortou a disponibilidade do nosso acesso, como 
senadores, ao Angela, que significa Sistema de Aná
lise Gerencial de Arrecadação. 

Aquilo que de pronto terfamos possibilidade de 
saber, acessando informações sobre operações re
lativas à dMda externa, interna, pagamento de juros, 
votos do Conselho Monetário Nacional e assim por 
diante, rapidamente, agora estamos impossibilita
dos. Assim, Sr. Presidente, gostaria que fossem to
madas as devidas providências para que seja resta
belecido o acesso dos senadores. De que adianta 
termos um sistema tão moderno de informática, se, 
para as coisas tão relevantes, acaba-se cortando, 
não sei por que razão. 

Encaminho, então, a V. Ex", Sr. Presidente, o 
olfcio que mostro ao Presidente José Samey. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPUCY EM SEU PRO. 
NUNCIAMENTO: 

OF. i'P 174196 

Bmsllla, 25 de julho da 1996. 
Exm2 Sr. 

Senador José Semey 

Desde 1991 o Senado Federal mantém convênio com o 

Banco Cenlral visando a cfJSpOnibilização mútua de suas bases de 
dados.. Entretanto, apesar dos inúmeros esforços do pessoal téc

nico do Prodasen, que são nossos negociadores junto aos de
mais órgãos de infonnática. até a presente data não nos foi penn~ 
tido acessar informações como, por exemplo, operações relativas 
a divida extema, e inlema, pagamentos de juros, votos do Conse

lho ·Monetário Nacional, etc. 
Nossos problemas nessa sentido não se restringem aos 

convênios com o Banco CentraL Sistemas inportantes que deve
riam eslar para nós disponfvels, e que são geridos paio Minlslérlo 
da Fazenda, não o estão. Até há dois meses nos era possfwl 

acessar os sistemas: 
Angola- Sistema de Análise Gerenclal de Arracadaçáo; 

SPIU - ststama de PatrimOnio Imobiliário da União. 

sem prévio aviso. nosso acesso a tais sistemas foi blo

queado. Desde enlão tendo. com a ajuda do Prodasan. voHar a 

acessá..fos sem obter êxito. 
Recentemente assinamos convênio com o Ministério da 

Administração o Refonna do Estado- MARE, que tem como obje
to a disponibilização das informações contidas no SIAPE- Siste
ma Integrado de Administração de Rea.nsos Humanos da União 
-e até a presente data não noS é possfvel consultá~ 

Considerando os convênios assinados entre o Senado Fe
deral e esl:es órgãos. e face às responsabiBdades constitUcionais 
dos membros desta Casa. solicito a V. ex- determinar as provi-
dências necessárias para que. de pronto, nos sejam disponibiliza· 

dos tais bases de dados. 
Certo de sua atenção aproveito para renovar..fhe meus pro

testos da estima e consideração. -Senador Eduardo Matarazzo 
Supllcy. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A 
Mesa aguarda a entrega do requerimento de V. Ex". 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Bello Parga 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 733, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 315, combinado com a alí

nea b, do art. 279, do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da votação do Projeto de Lei do Senado 
n• 25, de 1995, a fim de que seja encaminhado ao 
reexame da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania. ·· 

·. . Sá la das Sessões, 25 de julho de 1996. - Ber
nardo Cabral- Jader Barbalho- Hugo Napoleão. 
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • A 
Mesa adota como justificativa do requerimento o 
pronunciamento do Senador Jader Barbalho. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permaneeer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria sai da Ordem do Dia para o reexame 

pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Item 4: 

Quinto e último dia de discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de emenda à 
Constituição n• 22, de 1996 (n• 41191, na 
Câmara dos Deputados), que dá nova reda· 
ção ao parágrafo 4° do artigo 18 da Consti
tuição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n" 404, de 
1996, da Comissão 
· - de Constituição, Justiça e Cidada-
nia. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358 do Regimento Inter
no, transcorre hoje o último dia de discussão e en
cerra-se o prazo de emendas à:"proposição, assina
das por 1/3 no mínimo da composição do Senado. 

Em discussão a proposta, em primeiro turno. 
(Pausa.) 

· Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Encerrada a discussão sem apresentação de 
emendas. 

A matéria será incluída na pauta da sessão de
liberativa ordinária de 14 de agosto próximo, em 
fase de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Item 5: 

Terceiro dia de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de emenda à Constitui
ção n• 30, de 1996 (n• 233195, na Câmara 
dos Deputados), de iniciativa do Presidente 
da República, que modifica o art 34 e o Tf. 
tulo VIII, Capftulo III, Seção I, da Constitui
ção Federal e o art. 60 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias, tendo 

Parecer sob n• 418, de 1996, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, favorável, com emenda n• 1-CCJ, de re
dação, que apresenta. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do dispositivo do art. 358 do Regimento ln
temo, a matéria constará da Ordem do Dia duran
te~ cinco dias úteis consecutivos, em fase de dis
cussão, quando poderão ser oferecidas emendas 
assinadaf' por 1/3 no mínimo da composição do 
Senado. ~ 

Transcorre hoje o terceiro dia útil de discussão. 
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 

1• Secretário em exercíCio, Senador BeiJo Parga. 

É lida a seguinte: 

EMENDA N• 2-PLEN 

Dê-se ao art. 5" da .r..,enda à Constituição, a 
seguinte redação: ~ 

• Art. 5". ···--····················-··--:··-····-···· 
§ 5" Uma proporção não inferior a 60% 

dos recursos de cada Fundo referido no § 1° 
será destinada ao pagamento dos professo
res e do pessoal de apoio do ensino funda
mental, no efetiVo exercício da função. 

Justificação 

Para que se obtenham efetivas melhorias no 
ensino fundamental brasileiro é necessário que a 
instituição escola seja considerada uma comunidade 
a serviço do educando. Trata-se, no Brasil de hoje, 
de um serviço público que carece de aprimoramento 
na atividade final de transmissão de conhecimento 
do professor ao aluno. Essa meta, para ser atingida, 
necessita de todo um conjunto de ações que vão da 
limpeza do prédio e da qualidade da merenda servi
da até o planejamento, a supervisão e a avaliação 
das atiVidades escolares. Os profissionais responsá
veis por cada uma dessas tareias devem ter direito 
ao estimulo suficiente para propiciar o ambiente e as 
condições para que o estudante receba os ensina
mentos necessários. 

Não é pretensão desta emenda a distribuição 
isonômica doSõeCtlfSOS entre os diversos servido
res lotados nos colégios, mas que aqueles que 
aluam em serviços auxiliares recebam também al
guma forma de incentivo, evitando-se, assim, uma 
excessiva disparidade de vencimentos. A preocu
pação precípua é a de que os responsáveis pela 
aguardada melhoria do ensino fundamental este
jam todos impregnados da responsabilidade de 
formar cidadãos. 

Sala das Comissões, 25 de julho de 1996. -
José Bianco - Sebastião Rocha - Renan Calhei
ros - ·Carlos Bezerra - Romero Jucá - Freitas 
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Neto - João França ,... Gerson Camata - Mauro 
Miranda - Geraldo Melo - Ney Suassuna - Ra
mez Tebet - Benedita da Silva - Antônio carlos 
Valadares- Bernardo Cabral - Levy Dias - Beni 
Veras - Roberto Requião - Coutinho Jorge -
José Eduardo Outra- Totó C3valcante- Nabor 
Júnior - Lauro Campos - BeiJo Parga - Ademir 
Andrade - José Bonifácio - Antonio carlos Ma
galhães. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • A dis
cussão terá prosseguimento na próxima sessão ordi
nária deiiberativa 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Esgo
tada a matéria constante da Ordem do Dia. 

Volla-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José 

Samey, por cessão do Senador Coutinho Jorge. 
V. Ex" dispõe de 50 minutos. 
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB ·AP. Pronuncia 

o seguinte diScursq,. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. ·Senadores, serei breve. 

Em primeiro lugar, peço desculpas ao Senado 
por voltar a este assunto e para que isso não pareça 
teimosia de velho pa~amentar que bate na mesma 
tecla 

Todos nós estamos assistingo a um debaie na
cional sobre o projeto votado pelo Senado a respeito 
da pequena e da microempresa Foi divulgado imor
malmenle que esse projeto retiraria dos cofres públi
cos, através de renúncia fiscal, 4 bilhões de reais. 
Hoje, formalmente, as autoridades tributárias distri
buíram uma tabela em que são demonstrados os 
cálculos para se chegar a esse número de 4 bilhões 
de ~ Essa tabela foi feita com tamanha precisão, 
que determina que a perda do Tesouro Nacional é 
de 3 bilhões, 999 milhões de reais. Parece, sem dú
vida, que é uma maneira de darmos grande credibili
dade a esses números. 

Na verdade - quando o problema é mutto mais 
complexo -, é uma tabela mutto simples, que não 
tem nenhuma justificativa de como aqueles números 
foram alcançados. Observa-se desde o início que 
essa estimativa limita-se a uma análise estática, de 
curtíssimo prazo, não levando em consideração 
qualquer dos inúmeros beneffcios que inequivoca
menle ocorrerão em conseqüência da aprovação do 
projeto pelo Senado Federal. 

Em uma abordagem bastante pessimista, bas
ta apontar que pelo menos um milhão de novas em
presas serão criadas com esse projeto ou formaliza
das ao longo de 1997, o que vai gerar, sem dúvida, 
quatro milhões de novos empregos formais, fortale-

cer o caixa da seguridade SOcial em mais de 2 bilhõ
es de reais e gerar tributos para Estados e Municí
pios no montante de 3 bilhões de reais. 

Portanto, ao contrário do que se anuncia, essa 
mudança profunda que se vai operar na economia 
brasileira com o tratamento diferenciado à pequena 
e à média empresa dará muito mais recursos ao Te
souro Nacional do que retirará 

Ontem, tivemos oportunidade de dizer que eu 
talvez seria a última pessoa neste País que apresen
taria um projeto para retirar recursos do Fundo de 
Participação dos Estados e Municípios. Todavia, c 
que não sabíamos - e vou repeti-lo nesta sessão, 
embora já o ten.ha dtto ontem - é qúe a saúde públi
ca e a Previdência Social neste País, bem como o 
Fundo de Participação, eram suslentados pela pe
quena empresa - ninguém sabia á!Sto. 

. Esle projeto tem também implicaçõeS sociais e 
polfticas incomensuráveis, e dele, naturalmente, ad
virão grandes benefícios. Por exemplo, em relação à 
renúncia ·apregoada no quadro que foi distribuído, 
560 milhões são referentes ao imposto de renda de 
pessoa jurídica e ao PIS das microempresas. 

Ora, o projeto não inova em nada neste senti
do, Sr. Presidente, pois essas isenções já estão pre
vistas em nosso Direito Substantivo pela conjugação 
das Leis n"s 7.256184 e 8.864/94. Então, a isenção 
que é atribuída e que concedemos aqui, no Senado, 
já existe através das leis citadas e consta da tabela 
que foi distnbuída. 

Entretanto, mesmo que fosse aceito o raciocí
nio das autoridades tributárias, que dá origem a e$ 
estimativa de perda adicional de receita do PIS e do' 
IRPJ, ainda assim, não se poderia atribuir essa per
da ao projeto de lei, eis que o próprio Presidente da 
República, em pronunciamento do dia 21 de maio úl
timo, no seu programa de rádio, proclamou a sua in
tenção de elevar o limile de isenção das microem
presas para exatamenle o valor previsto na lei n• 
8.864, de 1994. Esta, uma afirmação do Presidente 
da República 

Observa-se, assim, que, sem prejuízo da análi
se a ser feita dos demais itens da tabela distribuída, 
esta interpretação já produziu uma superestimativa 
da ordem de 560 milhões de reais com graves reper
cussões, por exemplo, no que tange ao impacto do 
projeto de lei sobre as finanças estaduais e munici
pais, também superestimadas, em razão disso. 

Muito pelo contrário, conforme a nossa inter
pretação dinâmica do impacto do projeto sobre as fi- , 
nanças estaduais e municipais, o que haverá, na 
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realidade, será um lucro contábil de mais de R$1 bi
lhão. 

O quadro atribuído às autoridades tributárias 
apresenta o resumo de suas estimativas de renún
cia fiscal adicional que seria decorrente da aprova
ção do Projeto de Lei do Senado n• 31196. 

A projeção oficial do impacto do projeto na ar
recadação federal alcançaria, segundo as autorida
des tributárias, um montante bastante elevado de 
cerca ·de R$4 bilhões, como me referi. Esse total 
corresponde à soma de duas parcelas: 

. 1 - uma, no valor de R$2 bilhões e 475 milhões 
referente à ampliação dós lim~es e inclusão de no
vas isenções para as microempresas; 

2 - outra, no valor de R$1 bilhão e 524 mflhões, 
relativa aos efe.itos de criação do regime tributário da 
empresa de pequeno porte; 

Considerando as dúvidas anteriormente susci
tadas, e, mais aind<i. a preocuparÍte magnrude da 
renúncia estimada pelas autoridades tributárias - re
núncia essa que não existe -, o assunto merece, 
sem dúvida, uma análise técnica mais acurada e 
aprofundada, tarefa que irei fazer, Sr. Presidente, 
porque, com a minha responsqbilidade, não posso 
jamais, ser acusado de desejar apresentar um proje
to que tenha estas implicações tributárias. 

E mais ainda, Sr. Presidente, esse é um proje
to da maior importância para esse País. São 25 mi
lhões de pessoas que estão envoMdas com a micro 
e a pequena empresas. Noventa e oito por cento -
vou repetir - dos estabelecimentos empresariais do 
Brasil são pequenas e microempresas. Logo, esta
mos tratando de um assunto que diz respeito a urna 
parcela muito grande da população brasileira. E 
acredito que este projeto possa dar nova orientação 
à nessa economia e, até mesmo, fazer aquilo que o 
Governo deseja neste momento: criar empregos. 

Nesse sentido, vamos analisar a metodologia 
empregada para a estimativa que foi distribufda pe
las autoridades tributárias, as hipóteses de trabalho 
adotadas, a memória de cálculo utili~a e o acesso 
aos dados estatísticos, já implementados nos com
puladores do Serpro, referentes à execução orça
mentária de 1995, de onde se possa inferir a arreca
dação dos diferentes tributos e contribuições por 
classes de faturamento das pessoas jurfdicas. 

Reservo-me, assim, para, em outras oportuni
dades, voltar ao tema. 

O Sr. Bernardo cabra I - V. Ex" me pennite um 
aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY- OUço V. Ex", Senador 
Bernardo CabraL 

O Sr. Bernardo cabral - Eminente Senador 
José Samey, o fio condutor filosófico do pronuncia
mento de V. Ex" continua na esteira de quando apre
sentou o projeto, e V. Ex", com muita humildade, dis
se que era um projeto da Casa. O que é incrível é 
que, ao longo de tantos meses, após a solenidade 
realizada no Auditório Nereu Ramos, a que compa
receram representantes de microempresas do Pafs 
inteiro e à qual estava V. Ex" presente, tendo sido 
designado Relator da matéria, o· eminente Senador 
Bello Parga, nenhuma contribuição contrária· tenha 
sido trazida a este Senado. O que se nota pela im
prensa - e pennita-rne V. Ex" que diga com todas as 
letras - é a inveja de quem não quer resolver o pro
blema das micro e pequenas empresas. E V. Ex" as
sumiu este compromisso. Ora, quem foi Presidente 
da República e exeroeu, como V. Ex", ao longo de 
18 meses, esta Presidência quando a Assembléia 
Nacional Constituinte tratava das micro e pequenas 
empresas e conseguiu colocar um dispositivo no 
Texto Constitucional, que mereceu o apoio de V. 
Ex", é claro que há, em denredor do tema, uma sim
ples e até compreensfvel inveja de quem não o fez. 
É aquela célebre história: queremos levar para o 
País um número maior de empregos e não conse
guimos, enquanto na Europa, precisamente na Itália, 
a micro e pequena empresas, com tradição familiar, 
emprega várias pessoas. V. Ex" traz essa prática 
para o BrasiL Nota-se uma estatística de R$4 bilhõ
es de prejuízo, a respeito do qual não se sabe quem 
levantou. Louvo V. Ex" pelo estudo que, agora, ao fi
nal, declara que será feito para refutar aquflo que o 
Senado Federal, em boa hora, conseguiu aprovar. 
Congratulo-me com V. Ex". 

O SR. JOSÉ SARNEY - Agradeço a V. Ex" 
pelo aparte, que é um valioso subsfdio às palavras 
que estou proferindo nesta tarde, no Senado Fede
ral, sobretudo, porque V. Ex" relembra um fato da 
maior importância. É que sempre ressaHei que esse 
projeto da pequena e micro empresas não era de 
minha autoria, mas do Presidenta do Senado Fede
ral, que, em nome da casa. assumia com os peque
nos e microempresários do Brasil inteiro o compromis
so deste Senado da República apoiar esta causa. 

E nesse sentido, hoje, no Brasil inteiro, os pe
quenos e microempresários estão agradecendo ao 
Senado Federal o importante passe dado nesse 
sentido. Tanto é verdade que esse projeto do Sena
do foi aprovado, por unanimidade, na Comissão de 
Assuntos Econômicos. 
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O Sr. Ademir Andrade , Senador José Sar
ney, V. Ex' permite um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Senador Ademir An
drade, com muita honra 

O Sr. Ademir Andrade - Senador José Sar· 
ney, Presidente desta Casa, começo a me preocu
par que estejam levando para o lado político um pro
jeto tão importante como este, que aprovamos na 
.Comissão de Assuntos Económicos do Senado Fe
deral. É o que nos causa a impressão de estar acon
tecendo: estão levando para o lado político por ter V. 

. Ex' assumido o projeto ·nesta Casa. Como V. Ex' 
bem disse, foi um projeto apresentado pelas entida
des 'empresariais deste Pafs, ligadas ·às micro e pe
quenas. empresas, ao Sebrae, mais especificamen
te. Preocupa-me, também, a distorção que se está 
tentando fazer dessa realidade. Em primeiro lugar, 
esse valor de R$4 bilhões, para mim; parece algo ir
real; porque a última coisa que uma .microempresa 
pensaria em pagar seria o Imposto de Renda, diante 
de tantos impostos que·ela tem de pagar. A segunda 
questão: a Gazeta Mercantil coloca a isenção de 
R$4 bilhões e que os municípios perderão de R$600 
a R$700 milhões de repasses. Em seguida, coloca 
que R$2,4 bilhões seriam relativos à isenção do Co

. fins, o maior de todos eles, que -prejudicaria, segun
do eles, à saúde. O oU!ro, o Imposto de Renda, fica
ria R$1 ,1 milhão. Ora, se é esse o valor, 20% dele 
serão apenas R$200 e poucos milhões, não R$600 
ou R$700 milhões, como querem colocar. Dizem 
também que vão fazer campanha, junto aos Gover
nadores de Estado, para que estes não deixem os 
Parlamentares dar prosseguimento ao projeto nesta 
Casa. Por último, há o fato de dizer-se e colocar-se 
à opinião pública que existe isenção do Imposto so
bre Produto Industrializado- !PI. Não há isso no pro
jeto. Há apenas uma alfquota diferenciada para pro
dutos que são específicos de microempresa. Quer 
dizer, não haverá a questão da competitividade de 
um mesmo produto, de tal forma que, se uma gran
de indústria fabrica o mesmo produto que uma mi
croempresa, ambos pagarão o mesmo IPI. Só no 
caso específico de um produto ser feito, exclusiva
mente, por empresa desta natureza é que haverá 
uma redução na alíquota desse produto industriali
zado. Há uma série de distorções que nos deixa a 
impressão de que a questão está sendo levada mais 
para o lado político do que o da necessidade que a 
Nação brasileira tem de esse projeto ir adiante e que 
se cumpra o que colocamos na Constituição: benefi
ciar a microempresa e a empresa de pequeno porte 
em nosso País. Creio que o Senado agiu correta-

mente, tal qual V. Ex", que merece de todos nós a 
solidariedade e o reconhecimento, inclusive, dos De
putados Federais para que dêem prosseguimento e 
aprovem na Càmara o que aprovamos, por unanimi
dade, nesta Casa 

O SR. JOSÉ SARNEY- Agradeço V. Ex', Se
nador Ademir Andrade. 

O Sr. Bello Parga - Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY - Ouço o aparte do no
bre Senador Bello Parga . 

o Sr. Beno Parga- Senador Samey, gostaria 
de trazer a minha contribuição ao pronunciamento 
de V. Ex' na qualidade de Relator que fui de ambos 
os projetes na Comissão de Assuntos Económicos. 
Não me prenderei- à Semelhança de V. Ex" • ao mé
rito -das proposições, porque o Senado já se pronun
ciou sobre elas e se trata de matéria vencida. Cabe 
agora à Câmara dos Deputados examinar o assunto 
e sobre ele se pronunciar. Queria apenas aduzir a 
informação de que, na qualidade de Relator, fui pro
curado por técnicos do Ministério da Indústria e Co
mércio e Turismo, que trouxeram observações e 
contribuições. Promovi debates entre esses técni
cos, a minha assessoria e a assessoria do Senado • 
Esses debates foram profícuos e trouxeram elemen
tos que pude incluir no projeto por intermédio de 
emendas. Ressalto que não fui procurado, em mo
mento algum, por representantes do Ministério da 
Fazenda. Entendendo que o processo de elabora
ção legislativa é coletivo, por isso tomei a iniciativa 
de procurar o Ministro da Fazenda para saber de S. 
Ex" o que pensava o Governo sobre o projeto: quais 
as observações que seu Ministério poderia fazer, 
qual a contribuição que ele poderia dar. O Ministro 
Malan recebeu-me bem, prometeu que colaboraria 
porque tinha interesse no assunto. Combinamos 
com o novo Secretário de Acompanhamento de Polí
ticas Económicas, o Dr. Bolívar, um encontro ao 
qual estavam presentes pessoas da minha assesso
ria e representantes do Ministério, que ficaram de 
apresentar um documento que ·consubstanciasse a 
posição do Ministério da Fazenda. O prometido não 
foi cumprido. Quero dizer que esperei até a penúlti
ma semana do mês de junho, do último niês do se
mestre. Como não houve o pronunciamento e os 
projetes não poderiam ficar indefinidamente em mi
nhas mãos, eu os apresentei à Comissão. Eles en
traram em pauta na Comissão de Assuntos Econó
micos na última semana do mês de junho. Naquela 
semana, o Vice-Líder do Governo pediu vista da ma-
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léria, que foi concedida. Os projetas foram, então, 
incluídos na pauta da convocação extraordinária. E, 
na primeira semana de julho, as matérias entraram 
novamente em pauta na Comissão. Novamente foi 
solicitado o adiamento da votação dessas matérias. 
O Presidente da Comissão aceitou o pedido e adiou 
a votação por mais uma semana. Mesmo assim, não 
chegaram às mãos do Relator quaisquer infonnaçõ
es que pudessem trazer preocupações quanto à 
sangri? desatada nas veias da Receita Federal. Es
sas infonnações só foram chegar para mim depois 
que havia sido pedida vista. Por intennédio do Se
cretário da Receita Federal, Dr. Everardo Maciel, 
chegaram infonnações que nos trouxeram o pensa
mento do Governo, nas quais constavam essa quan
tia de R$4 bilhões, mas não havia nenhum estudo 
que consubstanciasse esses dados e que me desse 
a convicção de que eu poderia modificar o meu rela
tório. Disseram apenas que havia um detenninado 
valor sem nenhum embasamento. E eu não poderia 
dessa fonna, Senador José Samey, modificar o meu 
relatório. Eram essas infonnações que eu gostaria 
de trazer ao conhecimento de V. EJcl. Efetivamente, 
a Receita não aduziu nenhuma contribuição à trami
tação nonnal de ambos os projetas. . ' 

O SR. JOSE SARNEY- Muito obrigado, Sena-
dor Bello Parga, a Casa toda reconhece o trabalho 
extraordinário feito por V. Ex" como Relator dessa 
matéria; trabalho elaborado com cuidado, com sabe
doria e, ao mesmo tempo, com a integridade de V. 
Ex". 

O Sr. Jader Barbalho - Concede-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JOSÉ SARNEY- Ouço V. EJcl com pra-
zer. 

O Sr. Jader Barbalho - Gostaria, Sr. Presiden
te Samey, de não só emprestar a minha solidarieda· 
de em relação ao tema, mas também de expressar 
meu estranhamento após ouvir o Senador Bello Par
ga testemunhar que o Poder Executivo tenha consi
derado essa matéria como prioritária para esta con
vocação extraordinária, que hoje estamos a encer· 
rar. O Executivo relacionou as medidas às quais de
veria ser dado tratamento especial • e o Senado tem 
conhecimento de que o Executivo não dispensou a 
atenção aevida em tempo oportuno. Agora, após a 
aprovação da matéria pelo Senado, estão sendo 
apresentadas essas restrições sem nenhuma con· 
sistência com relação ao tema. Está-se falando em 
R$ 4 bilhões sem se levar em conta o efeito multipli
cador que se observa na economia ao se facilitar a 

vida das pequenas e médias empresas, que elevam 
a produção e aumentam a oferta de emprego - pro
blemas sérios não só no Brasil, mas também do 
mundo - e o conseqüente aumento de arrecadação. 
que isso irá proporcionar. Creio que as autoridades 
econõmicas estão olhando apenas um lado da moe
da, sem avaliar as conseqüências positivas das me
didas a serem tomadas em favor das pequenas e 
médias empresas. Além disso, Sr. Presidente Sar
ney, gostaria de registrar o fato de que, no mês de 
maio, o Governo emitiu, em função da dívida interna 
brasileira, R$1 O bilhões. Está-se .falando em quatro 
para um amplo segmento da econo)'llia brasileira 
que são as pequenas, micro e médias empresas. 
Por causa da dívida interna que está sacrificando o 
empresariado como um todo, particulannente os mi
cro e pequenos com os juros elevados, não se leva 
em conta o que aí está. O eco1'10mista André Lara 
Resende, que faz parte do' grupo de economistas 
que, ao longo do tempo, têm-se dedicado a realizar 
projetas, pacotes econõmicos para todos os gover
nos, já começa a dar sinais de preocupação por in
tennédio da imprensa sobre a questão da dívida in
terna brasileira. Antigamente, a dívida externa era a 
nossa grande preocupação, todos gritávamos em 
toda parte; atualmente, não estamos atentando para 
esse monstro que a! está: o crescimento galopante 
da dívida interna brasileira. Para nós, de certa for
ma, é diffcil entender por que a área econômica do 
Governo está preocupada com a proteção que se 
possa dar a um segmento da economia que vai ge
rar produção e emprego neste Pafs. Quero, portan
to, congratular-me com a iniciativa de V. EJcl Bem 
disse um Senador da República na Comissão de As
suntos Econômicos: como se pode imaginar que al
guém, que foi Presidente deste Pafs, possa tomar 
uma atitude irresponsável de propor um projeto 
dessa natureza? Países como a Itália, em que pe
sem as dificuldades política pelas quais a aquela 
nação passou ao longo do tempo, só conseguiram 
se consolidar economicamente graças a um gran
de programa de apoio às pequenas empresas. 
Talvez este seja o caminho adequado. Os meus 
parabéns e os meus cumprimentos pela iniciativa 
de V. Ex• 

O SR. JOSÉ SARNEY - Muito obrigado, Sena
dor-Jade r Barbalhe. -

Sr. Presidente, concluindo minhas palavras, 
quero realinnar ao Senado que não desejo de ne
nhuma maneira entrar em qualquer conflito de natu
reza política em relação a essa matéria. E agradeço 
a V. Ex" por ter justarrente ressaltado o ponto mais 
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importante do projeto: os custos e os benefícios. 
Mesmo que fosse verdadeira a argumentação tribu
tarista, os resultados alcançados pelo projeto uHra
passariam muitas vezes os números fornecidos pela 
Receita Federal. 

É essa visão que acredito que tivemos nesta 
Casa Como eu disse, esse é um projeto do Senado 
Federal. Quando se diz que o Congresso Nacional 
não está atento aos problemas do povo, podemos 
rebater ~ssa acusação dizendo que hoje, pelo me
nos, um segmento da economia. brasileira recebeu 
o olhar do Senado Federal, sensibilizado que foi 
pela sua causa dos pequenos e dos médios em
presários. 

Nà Constituição de 88 - art.s 170 e 179 - está 
previsto um tratamento diferenciado a eles, tributário 
e, ao mesmo tempo, previdenciário. Essa é uma 
causa do Congresso Nacional: hoje, do Senado Fe
deral; amanhã, da Câmara dos Deputados. E ·esta 
causa tem boa companhia, como disse, porque o 
Presidente da República, no dia 21 de maio, em pro
nunciamento à Nação, através do programa no rádio 
Palavra do Presidente, teve a oportunidade de di
zer que queria elevar o limite de isenção das micro
empresas para exatamente o valor previsto na Lei 
8.864, Foi o que fizemos. Então é uma causa para a 
qual estamos sensibilizados, é uma causa do Con
gresso Nacional e vamos, sem dúvida, todos unidos, 
levá-la à frente, porque acreditamos que realmente 
poderá modificar em grande parte a economia brasi
leira e melhorar a qualidade de vida de uma parcela 
significativa do povo brasileiro. 

Termino, com dois exemplos. Primeiro, quando 
se discutiu o regulamento do Imposto de Renda, eu 
acompanhei o Deputado Luis Eduardo, que é um 
homem de princípios, de convicção, que defendeu 
tenazmente a redução da alíquola de 35% para 
25%. Diziam os tributarislas que isso significaria um 
verdadeiro desastre para a arrecadação pública. O 
que aconteceu? A receila aumentou em vez de dimi
nuir, porque aumentou a base de contribuintes. 

Por outro lado, ouço também o argumento de 
que os Estados estão preocupados. Ao contrário, 
quase todos os Eslados, Sr. Presidente, estão ado
tando medidas de proteção às pequenas e microern
presas. Cito apenas um exemplo, o do Estado do 
Maranhão: a Governadora Roseana isentou as pe
quenas e microempresas, e a arrecadação do Esta
do aumentou em 17"/o. 

Os fatos demonstram que essa argumentação 
não é verdadeira. Portanto, a causa das pequenas e 

microempresas, que envolve 25 milhões de braSilei
ros, é hoje uma causa do Congresso Nacional -
corno eu disse, do Senado hoje e, amanhã, da Câ
mara dos Deputados. As duas Casas unidas darão a 
essa parcela do povo braSileiro um grande instru
mento de melhoria da qualidade de vida neste Pais. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. José Samey 
, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de Secretá
rio, · deixa a cadeira da. presidé(lç(a, que é 
ocupada pelo Sr. Jeffersqn ~éres .•. '. 

O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma comunicação inadiável. . 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Com 
a palavra o Senador Osmar Dias; por ci~ minutos. 

· O SR. OSMAR. DIAS ( -PR. Para ·uma comuni
cação imidiável. Sem revisão do orador.) • Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senacbres, pedindo escusas ao 
Senador Suplicy, próximo óràdor' ihS<:iitô,:eu não Po
deria deixar passar esta oportunidade para fazer um 
registro importante. 

No Paraná, amanhã, será inaugurado o Aero
porto Internacional de Curitiba, em São JoSé dos Pi
nhais. Para que se faça justiça, porque séi, amanhã, 
serão muitos os homenageados e, . infelizmente, 
aquele que deveria ser o homenàgead6. principal -
pois aquela obra foi uma autorização ·de S. Ex" 
quando ocupava a Presidência da República - não 
estará presente. Refiro-me ao Presidente José Sar
ney, que, em 1988, autorizou a Aeronáutica a cons
truir no Paraná um aeroporto internacional, que será 
estratégico e da maior importância para a promoção 
da integração do Cone Sul. Sem o Aeroporto Inter
nacional de Curitiba, não é possível falar em compe
tição e em integração das empresas do sul do País 
com os países do Cone Sul. Essa obra teve um cus
to de quase R$400 milhões, mas não quero discutir 
aqui o seu preço, mas sim a sua importância. Esse 
aeroporto trará ao Paraná, à Santa Catarina, ao Rio 
Grande do Sul, enfim, ao Brasil, uma oportunidade 
de Se integrar de forma competitiva no mercado do 
Cone Sul. 

Amanhã, haverá a inauguração desse aeropor
to. Muitos serão os homenageados. Para que não se 
diga que no Paraná não há gratidão, faço este regis
tro em nome do povo do Paraná, agradecendo ao 
Presidenla José Samey, que é o verdadeiro autor 
daquela obra. 

Muito obrigado. (Palmas) 
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) • Con
cedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho, que 
dispõe de 50 minutos para fazer o seu pronuncia-
mento. · 

O SR. JOSAPHAT MARINHO PRO
NUNCIA QISCURSO QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBUCA
DO POSTERIORMENTE. 

9 SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR; PRESIDENTE (Jefferson Péres) • Tem a 
palavra, para uma comunicação inadiável, por cinco 
minutos, o Senador Romero Jucá. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL·RR. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) • 
Sr. Presidente, Sr"s ·e Srs. Senadores, durante toda 
a semana parte da imprensa noticiou questionamen
tos sobre a operacionalização do Orçamento de 
1996, sobre a possibilidade de. que esse Orçamento 
estivesse .tendo uma. atuação político-eleitoral. Esse .. 
assunto, aliás, foi objeto de manifestações de vários 
·dos Srs. Senadores aqui no plenário. 

Rapidamente, o Ministro Antônio Kandir teve o 
zelo de esclarecer essas ques!Pes e hoje compare
ceu à Comissão de Orçamento, para debater as dú· 
vidas sobre a operação do Orçamento aprovado 
para o exercício de 1996. 

O debate foi muito profícuo, Sr. Presidente. 
l\lele se verificaram algumas questões que considero 
da maior importância esclarecer para o Plenário, 
para a Casa e para a opinião pública. 

A primeira delas é que, na elaboração da pro
posta orçamentária para 1996, não houve nenhum 
tipo de irregularidade, de fraude ou qualquer ação 
que maculasse a atuação da comissão, que a prepa· 
rou e, depois, do Congresso, que a aprovou. 

Foi ressalvada a competência do Presidente da 
comissão, Senador Renan Calheiros, e do Relator, 
Deputado lberê Ferreira, que agiram com muita se
riedade, com muita sensibilidade e com muito cuida
do durante todo o processo de elaboração da pro
posta orçamentária. Isso ficou patente. Não houve 
sequer uma voz discordante. 

Outro ponto que precisa ser esclarecido, e o foi 
no debate de hoje, diz respeito ao lato de não ter ha
vido nenhum tipo de irregularidade na execução da 
proposta orçamentária de 1996 por conta do Gover
no Federal. Ou seja: no aspecto técnico e legal, a 
operação, a execução da proposta orçamentária, por 
parte do Governo Federal, especificamente do Mi-

nistério do Planejamento, seguiu os dttames legais. 
Não houve nenhum tipo de irregularidade comprova
da. Existiram denúncias, que foram encaminhadas à 
Polícia Federal, sobre a relação de prefeitos com de,
terminadas •empresas• que agenciariam projetes 
com vistas à liberação de recursos. 

Com relação a isso, o Ministro fez questão de 
dizer que toda e qualquer denúncia está sendo en
caminhada à Polícia Federal para a investigação e 
as ações complementares necessárias. 

Então, Sr. Presidente, ficou demonstrado no 
debate de hoje que, por conta de· ausência de recur
sos financeiros, foi preciso contingenciar o Orça
mento e, nesse contingenciamento, suspendeu-se a 
liberação de recursos importantes, como os destina
dos a prefeituras, estados e instituições que deles 
necessitayam. ' 

É importante ÕIZer que, por exemplo, dos proje
tes que chegaram à Caixa Económica Federal, den
tro das três linhas que o Ministério do Planejamento 
opera, o Proinfra, o Habitar Brasil e o Programa de 
Saneamento, de mais de 5.700 projetes que a Caixa 
Económica recebeu só havia recursos para liberar 
900. Af é que está o grave problema. O Governo 
operou em déficit polfiico. O Governo operou sem 
poder atender às emendas que foram priorizadas 
pelos parlamentares. E daf todo o problema levanta
do, toda a reclamação ocorrida. 

Debatemos com o Sr. Ministro e propusemos 
que, já que o Governo Federal, normalmente, ao fi
nal do exercício, encaminha a esta Casa, encaminha 
ao Congresso e à Comissão de Orçamento propos
tas de suplementação orçamentária, por conta de 
excessos de arrecadação, que todos nós sabemos 
que ocorre ao final do ano, porque o Governo - e o 
Ministro concordou -.joga na segurança, o Governo 
alua de forma comedida, e tem que trabalhar as
sim, e por isso mesmo joga com segurança e não 
programa o gasto de recursos além daquela segu
rança que o Governo tem, por isso, normalmente, 
no final do ano se tem um excesso de arrecada
ção, por conta dessas previsões e nós propuse
mos e o Ministro cedeu que este excesso de arre
cadação seja direcionado exatamente para aten
der às propostas e às emendas parlamentares que 
não foram atendidas até agora por conta desse 
contingenciamento. 

O Governo concordou, o Ministro concordou, e 
deu sua palavra que, havendo excesso de arrecada
ção, que achamos que vai haver, esse excesso será 
direcionado para o atendimento das emendas que lo-
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ram contingenciadas e por isso mesmo não foram 
atendidas, por meio das propostas dos Pa~amenta
res. 

Era essa a comunicação que gostaria defazer 
à Casa, ao Plenário, mas ressalto que ficou claro 
que não houve irregularidade, falcatrua; desvio de 
verbas; que a Comissão de Orçamentos procedeu 
de fonna correta; que o Governo priorizou recursos, 
fazendo uma análise de acordo com os critérios ex
plicados pelo Ministro; e que essa priorização tam
bém não incorreu em erro, malversação e desvio de 
recursos ou em qualquer outro tipo de atividade que 
mereça a reprovação desta Casa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con

cedo a palavra ao Senador Geraldo Melo. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Supli

"'· Lembro a V; Ex" que o seu pronunciamento só 
. . "á.estender-se até as 18h30min, quando se en-

cerra a sessão. ' 
o SR. EDUARDO SUPLICY (PT-5P. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem· revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Exm" Senador Jefferson Péres, na 
semana passada, o Senador Pedro Simon registrou, 
em plenário, a forte impressão que teve, ao assistir -
pela televisão internacional CNN;. acredito - aÓ eX.. 
traordinário discurso de Nelson Mandela perante o 
Pa~ar .anta inglês. 

Tive a oportunidade de recebeJ este diseurso 
ontem. O Embaixador do BrasU na· Inglaterra, Ru
bens Barbosa deu uma cópia desse discurso à De
Putada Marta Suplicy, que sabe o quanto aprecio 
lelson Mandela. A nobre Deputada estava retornan
jo da Holanda, convidada que foi pelas autoridades 
do Organismo das Nações Unidas para pronunciar
se sobre as mulheres 8a me deu cópia desse dis
curso como presente, o que muito prezo. 

E tão belo avaliei este pronunciamento que 
pedi à Sr> Lélia Lages Bastos, médica que trabalha 
como minha assessora, que traduzisse o documen
to. Como acaba de ser feita a tradução e tenninei de 
fazer a revisão, talvez haja algumas imperfeições 
mas vou aqui reproduzi-lo e V. Ex"s compreenderão 
o porquê de reproduzir as palavras de Nelson Man
dela. 

'Discurso do Presidente da República 
da Africa do Sul, Nelson Mandela, para as 
duas Casas, em Sessão Conjunta, do Pa~a

•ento do Reino Unido. 
Londres, 11 de junho de 1996. 
Meus Lerdes, Senhoras e Senhores, 

É com .profundo senso de humildade 
que venho hoje aqui para me dirigir às histó
ricas Casas do Pa~amento do Reino Unido. 
· É uma rara honra estendida pelos se
nhores a um orador estrangeiro, que aumen
ta e aquece as relações entre nossos povos. 
Falo da perspectiva de aprofundamento das 
nossas excelentes relaÇõeS.· 

Talvez itassa presença aqui: hoje pos
sa servir para fechar um círculo que nos une 
há 200 anos. Eu ·digo 200 anos P.OrQUe a pri
meira vez que .este pafs ~ntrou no nosso 
como poder colonizador foi. no ano de 1795. 

· Há algumaS p<irtes de nosS<i país onde 
muitas cidades e localidades levam, até 
hoje, os nomes. de lugares e. personalidades 
britânicas, alguns dos quais têm uma impor
tância fundamental no processo. de· coloniza· 
ção britânica que começou em 1795 • 

Para citar· apenas algun~: deles • o 
·. Cabo· Lel;le -·tem nomes. como· Port Eliza

beth, East London, Grahamstown, King Wil
liamstown, . Alice, Albany, Somerset East, 
Fort Beau!Qrt, Fort Glarnorgan .e simples-
mente, Queenstown. · · 

Aqui, também vamos encotltiar o que é 
chamado o Monumento dos Colonizadores 
de 1820, construído em tributo dos coloniza
dores britânicos que vieram ocupar terras e 
qtie ajudaram a garantir o salvamento do es
pólio, para o benefício do país e do império. 

TIVessem aqueles ocupantes a vanta~ 
gem da educação e acesso à nossa exce
lente herança cultural, eles teriam as pala
vras de um de nossos cidadãos no maior 
apóstolo de Shakespeare, 'Coriolano', para 
descrever a atitude deles na Grã Bretanha 
da época.' 

Vamos ouvir os desfavorecidos e os despos
suídos cidadãos daquele dia: 

'Nós somos tidos como cidadãos po
bres, os bons patrícios; 

· Que a autoridade que nos oprime, iria 
nosaiMar .•• 

A pobreza que nos aflige, o objeto de 
nossa miséria, 

É um inventário que particulariza a 
abundância deles; 

Nosso sofrimento é um ganho para 
eles. 

Deixai-nos vingar com nossas lanças e 
nós nos tomaremos libertinos; · 
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Porque os deuses sabem, 
Eu falo isso com fome de pão 
E não com sede de vingança. • 
{Coriolanus: Ato I. Cena 1). 

Depois de um século que esse grito de deses
pero seria ouvido pela primeira vez, o que definiu as 
relações eillre os nossos povos foi o contfnuo cla
mor, um dos quais "à famosa Balalha de lsandhiwa
na, quando os exércitos zulus ganharam o dia. 

Há oito .d~das meus predecessoreS, na lide
rança· do Congressp Nacional da Alrii:á; vieram a 
esta venerável Casa para.dizer que o GOverno e os 
legisladores. daquele tempo, .cjue eles, os. patrfcios, 
deveriam vir para ajudar os cid<idãos pobres. 

Sem ·lanças· para acompanhá-loS; porque o 
exército britânico· os 1!errotou e·.os·desarmou, eles 
falaram eloqüente e apaixonadamente da .necessi
dade do poder colonizador· tratá"los como seres 
humanos iguais aos Settlers-. {colonizadores) de 
1820 e ·outros banidos da ·Europa; antes e após 
1820;· ·., . ...... ··:.-.-·,·:·.· .: .· " ,_.,, 

Ao mesmo tempo; os hi!giSiadores' britânicos da 
épOca falàvàrii eloqüente e apaixonádamenle nes
sas Casas para dizer que eles não poderiam ocupar 
suas agendas com ~uhtós ilit Átnca do Sul, para 
defender os interesses desse ·setor da'riiiSSa popula-
ção que não era branca. ", .. . .. . . ' . ...... - ... -

Apesar da. rejeição e terrfvel custo qt.ié tivemos 
de suportar, como conseqüência, retomamos a esle 
lugar honrado sem lanças, sem desejos de vingan
ça, nem mesmo .para solicitar a V. Exls pa~ aplacar 
a nossa fome por pão: : : · · . , .. : . . . 

Viemos como amigos. • · · 

Retomamos à terra de William WiÍbérforce, que 
ousou se colocar para demandar· que ·os escravos 
de nosso pafs se tomassem livres. 

Viemos para a terra de Fenner Brockway, 
que através do Movimento pela liberdade Colo
nial, estava preocupado com nossa liberdade tanto 
quanto ele se preocupava com a independência da 
Índia. 

Estamos na Casa em que Harold Macmillan 
trabalhou - ele que falou na nossa Casa do Parla
mento, em Cape Town, em 1960, antes do infame 
massacre de Shaperville, e que nos alertou da estu
pidez e cegueira da oligarquia branca em nosso pafs 
"o vento da mudança está soprando através desse 
continente" ••• - e para quem um cartunista da África 
do Sul pagou tributo para tê-lo recitando outras pala
vras de Shakespeare - "Oh! Perdoe-me pedaço de 

terra sangrenta, que eu tenha sido gentil com esses 
açougueiros! · 

Viemos como amigos para todo o povo nativo 
da terra do ArCebispo Trevor HÚddleston, que na 
sua gentil compaixão pela vflima, · resolveu dar ne
nhum dinheiro para qualquer açougueiro. 

Seus saeriffcioS pela nossà .liberdade nos mos
trou que a vel'!lad~ira relação entre nosso povo não 
era entre cidl!dãos pobres em uma mão e patrfcios 
bons na outra, mas uma subscrição através da nos
sà humanida~·.comum e nossa caPàciditde humana 
de tocar o coração um do outro. através dos ocea-
nos.·· 

. Viemos.<;omo a.rnjgos; t~endÓ 'conosco, para 
os senhores;,e,as nações· que os senhores repre
sentam, calorosas. saud~~. do. c;oração de milha-
res dos nossos .cidadãos. . . . . ... ' ,_.- . ' ._, . . ' . . ~ ' . . . . . 
'·- ... -.Mesmo na mais sem vida das estações históri
cas, duas centenas de anos seriàm um perfodo lon
go demais para ,que· a força da mudança ·não se tor
nasse liberdade, 

: ; ... Mudançás-'vieram para- o nosso pàfs também, 
talvez; finalrnenté, mas tràzerído com isso a alegria, 
a promessa de um futuro melhor e um festival de es-
perança atrav~ _do globo. ' ' · · · · · 

RaciSmc:i é a feridà da consciência humana. A 
idéia de que uma pessoa ~. inferior a auira, a ponto 
daqüeles que Se consideram ·superiores definirem e 
tratarem o ~.como subumanos, nega a humani
dade mesmo daqueles que querem se elevar ao sta-
tus de deuses.' . . : . . . 

. . . . ; ~ ,' ' ; ' . 
.. As milh~ de sepulluras espalhadas pela Eu

ropa, resultada da tirania do .. nazismo, a dizimação 
d()l> povos nativos das Américas e da Austrália e a 
destrutiva trilha.do crime do apartheid contra a hu
manidade estão trazendo à luz uma questão que flu
tua no vento: por que permitimos que coisas como 
essas acontecessem? 

Parece-nos que, a partir do momento em que 
pessoas comuns do mundo entenderam a real natu
reza do sistema de apartheid, decidiram que não 
iriam permitir que suas respostas para essa questão 
ficassem pendentes em suas cabeças cobertas de 
vergonha. 

Aproveitamos essa oportunidade, mais uma 
vez. para pagar o tnbuto a milhões de britânicos, 
que, através dos anos e como outros em qualquer 
lugar do mundo, posicionaram-se para dizer não ao 
aparlheld. 
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Nossa emancipação é a recompensa deles. 
Nós sabemos que a liberdade que usufrufmos é 
construfda artesanalmente por pessoas comuns, 
que não permitiriam que nossa dignidade como se
res humanos fosse insultada 

A aceitação da dádiva contida no nosso povo 
não deve permitir novamente que o nosso pafs hos
pede o racismo. Também não devem as nossas vo
zes serem caladas se enxergarmos, em qualquer 
outro. h,Igar do mundo, vítimas da tirania racial. 

Acima de tudo, acreditamos que nossa obriga
ção é preencher os desejos de toda humanidade, in
cluindo a do nosso povo, para garantir o enorme e 

. sustElntado esforço universal que levou à derrota do 
sistema do apartheld, alcançando seu propósito de 
transformar a África do Sul num pafs democrático, 
não racial, não sexista, pacífico e próspero. 

· Nenhuma sociedade surgida de um grande de
. sastre, representado pelo sistema de apartheld, 

pode evitar de carregar consigo a mancha do seu 
passado. 

Tivesse a África do Sul emergido do nada, isso 
não existiria. Sua maneira de ser, ditada pelas suas 
origens, constituiu a verdadeira escola do aprendiza
do sobre as necessidades do qOe precisa ainda ser 
feito para o fim do sistema do apartheld. 

Os que se lamentam e ficam esperando, pron
tos para 'culpar o presente por seus passados, e 
vendo os fantasmas do passado que ainda estão na 
nossa terra, acieditam que esses fantasmas repre
sentam a falha da nova realidade. 

Esses lamentadores representam a raça que 
se convenceu a si mesma de que não vamos conse
guir construir a bela África do Sul que nós e que mi
lhares de outros se atreveram a sonhar. 

Mesmo que se não tivéssemos capacidade 
para o sucesso, a África do Sul não estaria onde 
está hoje. 

A primeira pedra fundamental do nosso pais é 
a reconciliação e a unidade nacional. O fato de ter
mos estabelecido nossos alicerces não necessita 
ser anunciado. 

Se não for assim, o sangue nas ruas deveria 
gritar atto que falhamos em conseguir aceitação do 
nosso povo, preto e branco, para viverem em paz, 
como iguais e como cidadãos ligados, unidos em um 
destino comum. 

Nossa segunda pedra fundamental é o estabe
lecimento do sistema democrático, que assegura a 
!odos os indivíduos o direito igual e a possibilidade 

de determinar o seu futuro. Ele prolbe a opção pela 
tirania, pela ditadura e garante os direitos humanos 
fundamentais de todas as pessoas. 

Sr. Presidente, o Ministro Antônio Kandir havia 
marcado uma audiência_ comigo. e a adiou por um 
tempo, porque tinha que comparecer a uma reunião 
do Conselho Monetário Nacional, mas sou informa
do agora que S. Ex" está me aguardando. 

O Sr. Bernardo Cabral - Concede-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Ouço V. Ex" 
comprazer. 

O Sr. Bernai'do Cabral - Senador Eduardo 
Suplicy, não gostaria que V. Ex" safsse sem que 
eu registrasse que a oportunidade do seu discurso 
e com essa manifestação de Nelson· Mandela, cor
robora· com a. idéia de que quem tem posições· fir
niês, quem não concede, quem não. foge, quem 
não deserta,. tem sempre uma audiência histórica 
marcada com a. posteridade. Nelson Mandela é um 
deles e V. Ex" faz muito bem em trazer para os 
Anais da Casa esse pronunciamento que aquele lf
der fez na pátria que tantos diziam que não o rece
beriam. 

O SR. EDUARDO SUPLICY • Agradeço a V. 
Ex", Senador Bernardo cabra!. 

O Sr. Totó cavalcante - V. Ex" me concede 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Pois não, Sena
dorTotó Cavalcante. 

O Sr. Totó cavalcante ·Senador Eduardo Su
plicy, quero apenas cumprimentá-lo pelo entusias
mo, pela emoção que coloca em seu discurso, pois, 
na realidade, Nelson Mandela foi para nossa gera
ção um exemplo de idealismo e de luta. 

O SR. EDUARDO SUPUCY • Sr. Presidente, 
peço a V. Ex" que solicite a transcrição, na íntegra, 
tanto a tradução quanto a versão original em inglês, 
desse discurso de Nelson Mandela, dada a beleza 
das palavras nele contidas; é um dos mais belos dis
cursos que já tomei conhecimento em minha vida e 
que constitui um exemplo para todos nós. 

A luz de Nelson Mandela e sua energia é para 
nós uma fonte de inspiração. O Brasil precisa se 
aproximar da África do Sul para conhecer como se 
pode realizar uma transformação na direção da justi
ça e da prosperidade com fraternidade. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPUcY EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 



00342 ANAIS DO SENADO FEDERAL Julho de 1996 

DISCURSO DO PREStO::NTE DA REPÚBliCA DA ÁFRICA DO SUL. 
N::l.SCN MANDELA PARA AS DUAS CASAS. EM SESSÃO CONJUNTA. DO 

PARli'.MENTO 00 REINO UNIDO. 

Londres, 1 1 de tunho de 1996 

Meus Lerdes, Sant!~:~r.Js e Senhores 

E e.~ ;:~1.:m!o se:-:~= C~ humildade que venho hoje aqui para me dirigir âs 
hi:;tóíicas C:!!sas do Par1amento do Reino Unido. 

É ut:'!C r::!ra hont'3 e~i.:la pelo:~~ senhOres·a um orador estrangeiro, que 
aumenb e ~ as rotoç~es entre nossos povos. Fala da perspectiva da 
3!=lrofunê:tm0$ as nos53S exeetenres retaçóes. 

Tai·Je:: ~::J presenç3 aqui hoje possa servir para fechar. tm circufo qu& 
nos t."'"'e hj: 2CO :r.os. Eu digo 200 anos porque a primeira vez que esse pais 
e'ntrou no nosso eomo um poder colonizador for no ano de 1795. 

Há <JI~s p~~ Q.~A!)OSSO pai:s.,...q l!i: I-onda muitas cidades e 
loe3fic!<:.:es J~art,twRomes de lugares e persernaliclades britânieas, alguns 
dos qu3i!:i t"-!m uma import5ncia fundamental no processo de colonização 
t"itAr.io::z c;o.:c c:_m~ cm 1795. · 

Pi:."l: c:!::r ~ a!gun:i d~lcs ·o Cabo do Leste- tem nomes como Port 
Eli:gtetl1. E:lst Lcndon, Gr2hamstown. King Williamstown. Alice, Albany, 
Somer!et l!:!:t. Fort ee:rufcrt, Fott Glamorgan & simplesm~e. Queenstcwn. 

Aqui, te:r:btm ~~t~mos encontrar o que é chamado o Monumento dos 
Colcni::.:!cres Ce 111:!:0, a:nstruido em tributo dos colonizadores britãnl~ 
que vieram ~ar terras e que ajUdaram a garantir o salvamento do espólio, 
para o te:-:.;f.cio do Pais e d.::J Império. 

Ti•.-essem a-:::::uel~s ocupantes a vantagem da educação e acesso à nossa 
e:«:~!e herança cultural. eles tenam eneontrado as palavras de um de 
ncs~s ci::d:ios no m::uor apóstolo de Shakespeare , • COnolano -. para 
dcs~.-er:! ztttuc!e deles na Gr~Sretanha da 8poca. 

Vamos ouvir os desf3Voreddos e os despossuídos cidadãos daquela dia: 

K :O!O:s somos tidos como cic!odãos pobres. os bons patr!cios; 

O•.n a a~t.'"'fil:!~=e que nos crrime, iria nos aliviar ... 

A r~t~=~ ~..:~nos .Jf'!ige. o cbj~o de nossa misêria. 

Ê ~tf"': !:"l'.o~r.:!:: • ., que ~orticul::nza a abundãncia deles; 

f'los::;o sofrimento é- um ganho para eles. 

Dll!:-::~i-ncs vingMcom nossas lanças, en6snos tomaremos libertinos: 

POf'llue os deuses sabem, 

Eu f:::!'J isstt cOm fcme de ~~o. 

(Cc:':~!:mus: Ato I, C~.,a I ) 

Depois c!e um século que/ es.se grito de desespero seria p~vido pela 
primctra vez. o que definiu as relaçOes entre os nossos povos • ..,..-o continuo 
clamor das armas. um~ dr.; quats a famosa Batalha de lsandhiwana. quando 
os e-:én:itos Z1.ilu O::!r.h<:1'3m o dia. 

r!... ~ 
n:b. e-:'to c!!~:!o:s· i:.~ m~ predecessores na liderança do Congresso 

Nac1ona1 da África..vierom a es5a venerável Casa para dizer Que o governo a 

os !e-;;:i~sdcr<!S ~empo que eles, os patricios. deveriam vir para ajudar 
os cid:!d~os r-"'reS. 
Sem !anç-~e ;:"Ora acompanhà-los. porque o e:xêrcito britànico os d91T0tou e os 
desarmou. etes fai:Jram eloQüente e apatxonadamente da necessidade do 
poder co1on1:::::!1or tr3tâ-los como seres humanos 1guais ao Settlers de 1820 e 
outros bon1.:~!;; d~ Europa ontes e após 1620. 

Ao rr:es:no t~mpo. os Jeçjisladcres britànlco~;~loqUente e 
e~~·:~~:::::::;::;.-:~!':!!l' nesns C=!sas para dizer que eles não podenam ocupar 
StiOS os::-~=-~::; cem as!:nntcs da Africa do Sul. para defender os interesses 
dasse !!!:!or da n~ss3 popul~ção que não era branca. 

Are!:Jr da r~;eição e terrlvel custo que tivemos que suportar como 
C':l~::;'..:.!.~::.-<3 r~tomo:mos a esse !ug3t' honrado à;iii;-lanças. sem desejo de 
v•rg.;r.ça r.~ mesmo uw ,.. -~:-O ~ e 1os a.stTTQUtJ os is: nossa fõ~ por., ,...., 
p~O. j>"U. ,_,to.,., o\t .. .o, •"~J.,_~ ,,...,_•_. • .,..~(.•> f'<H.•• ,,1 .t;iM( 1~l:e::• 

Viemos come amigos. 

Ret~~cs a terra rJe 'lllilfi.=m Wilberfon:e. que ousou se colocar para 
Co:l':"o:=~:!sr q•1e os escra.,os do nosso pais se tomassem livres. 

V:~:7'ZS ;:-::~~ ~ teml de Fenner erOCkwa.y. que através do 'htwi~ & 
L'!:'~~=~ C.:!:nio!. ~~t.:wa p~cupado eom nossa liberdade tanto quanto elO 
se p~ç::o.::Ú:cm:::: !:-.Z~p~nc:a da Índia. 

Es~.;::-:-:::s r.~ C2::;a. em que Hero!d Macmdlan trabalhou - ele que falou na 
nos:>:~ ~s~ do Par:~er.to. em Cape Town. em 1960. antes do int'am& 
mas::o::re de S~;:erville. e que nos alertou da estupidez e cegueira da 
ot~:::!:"qt.:Ta br:!r.ca em nosso p3is Ko vento da mudança está soprando através 
desse comrnenre· .... • e para quem um cartumsta da Ãfnca do Sul pagou 
trt!:ot.:to p~a tê·lo ~~t::::r.do outras palavras de Shakespeare - • Oh! perdoe
me p~ct~ço c!e terra sonçrenta, que eu tenha Stdo gentil com esses 
aç::t:;t:~!ros !" 

v:~"':':':S .:::=~ ::."':'::-;~ ~:!1"3 t·JCo o povo nativo da terra do Arcebispo Trevor 
H~~!.;s:-=:'1_ O::t:G ~ sua gor.til compaixão pela vitima, resolveu ..-. dar 
r.er!~t.:m -:lt; ~,·.ltro ;:-ora qtm!qucr aÇOIJgueíro. 

Seus s<lc::ficios pela r.ossa l:berdade nos mostrou que a verdadeira relação 
entr~ rn:s:::o povo não era entre odaeãos pobres em·uma mao e patric!os 
t-::-r.::. no c~:tra mas uma s~!!::o;cr:ção atraves da nossa human1dade comum e 
n~s3 ~~c;Qc:e humana de tocar o coração um do outro através doS 
oceanos. 

Vi~mos c:::mo Z!rr:ig:os. !razen>:!o conosc:o, para os senhores e as nações que 
os Se:'ll'::::~::; reJ:reser.mm, e<>lorosas saudações do coração de milhares doS 
nossos ci~::3.::s. 

'/!'r . 
M~smo~m<lis sem vida d.:ls estações históricas. duas centenas de anos 
SerJ:!m um pcr!'~o longo demais para que a força da mudança não se 
tomasse l~berC2:!e. 

MuCc:~cas v1eram para o nosso pais tambêm. talvez fmalmente. mas 
tro~c'c com 10:~0 a a!eg!~::t ::1 promessa Cle um Muro melhor e um festival 
d~ esper-:'!Ç:! ::!tr:tVês do o;I~Oo 

R~c:'S~ é ~ fe~ida da cci"Lo:<:~énoa hurryana. A idê_ia de que uma pessoa é 
.r:~?:cr ::! C:.::."::!. s pcr.~o d:!~·:cles que~se cons1deram supenores definirem a 
tr::tor':!:-:-: o r~.~:,q C-Jmo st.:tht:man-os. nega a human1dade mesmo daqueles_.. 
quer:" ç;!.!erem"!',€íe•tar ao status de deuses. 

Os m!lhões de sepulturas e-spalhadas pela Europa, :esultar;lg E_a ti!':lnia do 
nazismo. a di,z1maçfin dcs povos nativos das Améncas e~strafla, a a 
ctestro..JtiVa trilha do crime c!:~ apanheid eontra a humanidade estão trazendO ã 
tuz't~st08""que flutua• .,n~ venta.: porque permitimos qua coisas como 
essas zccr.t~ .; 

'*'~a~:::c·nos,rqo-'€' ~ ç-ar.:tr do momento em que pessoas .comuns do mu~o 
er.t~~C.::::t:!m a real n::~tu~3:J do SIStema de aparthe1d, dectdtram que não mam 
perm~tir que suas res:::-ostas Nta essa questão ficassem pendentes em suas 
c-:!!::"!ç:!S ccl:~rt::!:S de vergonha. 

Aprc~·~::mos esso cr:c<rt~:nldade mais uma vez para pagar o tributo a 
m1lhões c!.:! brit3n!ccs. que .;:!!~ dos anos. e eomo. outros em qualquer 
lug:lr do mundo. se pos1oonel!ir'Para dizer- :"Ião ao apartheid! 
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!'!o~ emandr~o é a rec:Ómpensa deles. Nós sabemos que a liberdade 
que US)..lf;uírnos é constn.Jfd3 arte~lL!i~!!z,_ent& f!2r1~soãs comuM, que não 
perm:t~ nossa C!gnídade comO!I'[iinanosJJ:4Ffnsultada. 

A e':'!~~!:: <:!a dádi':::! contida no nosso povo não deve permitir novamente 
c:ue nosSo pais hc!:pede· o racismo. Também não devem as nossas vozes 
serem e:lladas se enxergarmos. em qualquer outro lugar do mundo, vitimas 
da tirania racial. 

Acim3 c!e t»:to. acreditt~mos que nossa obrigação i preencher os desejos de 
toc!3 o humonic!:de. incluindo a do nosso povo, para garantir o enonne e 
sustentado esforço universal que levou à den'ota do sistema do apartheld. 
alcançandO seu propósito de • transformar a África do Sul num pais 
e!emocrãtico, não raci31, não sexista, pacifico e próspero, 

. . ' . 
Nenhuma s::::ciedade surgida de um granel& desastre, representado pelo 
sistema c!e epartheid, pode evitar de can'8gar eonsigo a mancha do seu 
~ado. 

Ti v:?~~ <:1 Árc:ca do Suf eme:rgido do n3da. isso' não existiria Sua inaneirá de 
ser. ditada pelas suas ongens. consli!uiriam a· verdadeira escola do 
aprcnc!i~do sobre as n~~srdades do que pradsa ainda feito, para o fim do 
sistl!m::t do .~ortheid .. 

Os QUe se lcrrientam e flcmn esperanc~a, prontos p~ culpar o presef,te por 
seus pass3dos. e vendo os fantasmas do passado que ainda estão na noSsa 
terra. ac:-ct::tam que esses fantasmas representam a falha da nova realidade. 

EsS'!S loment"J'.ores representam a raça que se coovenceu a si mesmo de 
que nêo V:!m'os corn:egi.nr cpnstrui~ a Çela Ãfric; ,do Sul que nós,. e 'milhares 
c::!a cctr=s. :!'::! zt:':!ver.:lm a !i~r"h::lr. 

Mesmo:!':'! r1iio tivl'!!s!i~os capacidade para o sucesso, a Ãfrica do' Sui-ftão 
~::ria c:-.=~ e:::il hcja. 

A prime;ra pedi-a fund3mcntal do nosso noY9 pai~ é a ~~i~ .e a 
un~:!::~e nacter::::~l. O fato de termos_ estabelecido nossos alieerceres não 
necess:ta ser ~nunci3do. 

Se n:!io for ass1m. o sançue nas -~s deveria gritar alto que fàlliamo$ em 
ccmeguir 3 acM~:'io do r:osso povo, preto e branco. para viverem em paz, 
t=me iguass e como cid&dãos ligados, unidos em um destino CQmun'l . 

n-::-.s::: :!'::~~!.!:-'~~ pGdr.a ft:n~entai é o estabelecimento c'o · siStema 
<!.:mc:::-.:lti~ ~..:e é!S!:~;ura a todos os individuas o direito igual e a 
~s:!:m;::e.::~ ,..~ C~crrmnor o sau futuro Ele proibe a opção pela tirania. pela 
c:~Cur2 e ç:~r=:"l:o os direii.cs humanos fundamentais de todas as pessoas. 

0.::-:!:'o d~ crn3 gran~ moiJ:.~ra, como outras nações. continuamos a· lutar 
para encontrar manezras e meios· pelos quais seja possível envolver os 
cid::ld:!ios ii.t~3mente cem o sistema Cl& governo. Dessa maneira, cidadãos 
ccn-M"'S cc>nh~edares do processo histôrico que redefinem o papel dos 
polf!;cos, v~o tzr3r c!essa prcfiss:!io o poderctznferidO pela noção de que- eles. 
excl~i'l3ment~. t~ poderes espeoais para governar. 

Ali-.-:~ dis:so. ~ccr""l~c:cndo a diversidade de nossa sociedade, da nossa nova 
C=--:s:;t~:!çlc. I! possível estabelecer a Comissão para a Promoção e 
Proteção Ccs Direitos d-2 Comunidades Cullurais, Religiosas e Lingüísticas. 

ls:;o i.:á e~:;egu1'3r que nosso povo como um todo tenha um instrumento 
adicional cm mãos que- possibilite evr.ar o apa!'Beimento de QUalquer 
sittJaçào n:!s quais tensõas .:f:tnicas e de outros tipOs tragã-nos de volta ao 
aporthe!d ou ~'-'e venhamos a imitar o cruel exemplo da Bósnia. 

No-ss:3 terceira pedra fundamental deverã assegurar o fim da enorme 
disporid~e de raça e de gênero. riqueza. s~ário e oportunidade que 
1-~arr.cs c!o passado e daqueles que continuam a causar impacto em nossa 
socieQ:de. sctl!roinCo os cbjetivos alcançados de unidade nadonal e 
reccr-.-:ili::!Çã.:l. 

A..,""Ui nos c:::r:r:or:tamos cem uma luta que está intimamente ligada a nossa 
qo_!ar".LJ pedro fundamental. a que pretende reconstruir e modemizar a nossa 
ttconomi;;t, es!abeleCC:'!do um creSCimentO alto e sustentado para tenninar 
com 3 pobre::~. o desemprago e o atraso. 

N-::!r.hum d~ nós pode subestimar a complexidade desse desafio aue 
er:frer.tamos ao colocarmos essas duas úlllmas pedras fundamentaiS. Ao 

mesmo tempo. confiando' nos nossos rea.zrsos e no povo como uma parte da 
comt1ni~de mundial. temos razão em afirmar que vamos conseguir. 

No cor:te>.1o. _ d~mos no~ referir a .disposição das massas. do nosso povo, 
que t~ a correta expectonv3 de liberdade e que deve ser atendida para uma 
vzda melhor para todos. • · 

Por que eles silo pobres. esses milh6es compreendem o eston;o e o tempo 
que será exigidO para gradualmente levar-nos do caminhar deseaiÇo ao 
ccínfotto da verdadeira eXistênoa decente. 

O que se ~ deles não é um grande salto para frente. mas um avanço 
gr:ct.ãtivo e ·.isivel p.!!:ra melhorar a qualidade de v1da, com participação ativa 
nos proces-sos de determin31' o passo e direção dO avanço, a não m&ramenl& 
esC-:!:<!!" pas:;iv;;:mente reeet:er os beneficias que serão diS!ribuidos por uma 
autcr!dact.J C::! ~J::ll. de 01 .. :tra maneira, eles estariam aliEtnados. . 

Pv.:!a ser dificil entender a enorme força criativa liberada entre as: pessoas 
pelo fato que, pela primeira vez em séculos, e/h terem um governo que 
corretamente podem reconhecer como J)l'éprfo, e que tem sua verdadeira 
r3tib de existência Par.l servir os interesses de· rililhões. Eles setJo os 
construtores de uma sociedade na qual os ind~ são prategidos pela lei 
contra 3 paSsivei tirania do Estadó. __ -, . . , . · 

É ~ass:;! peço Co esperança, engajados na confi~~ n~ futuro que cidadãos 
cc:m:r:s d.:l nosso p;::is terto apropriadamenta o conceito que elas P'ldem 
C?locar à sua frçnta ~ !'alavra ~ ~· • uma palavra Nguní que quer 
dizer • '-"2mOS c:onstruzr um ~o outro juntOs". 

n.:t irnçc.""tar:t~. çomo a pedra .fundamental é o fato de que1'16s scmos um 
pais :mi~. C~· tod<J~ ~~ .ê:afés· é raçaS eombinadas efn uma naçao, 
somos um povo afl:icano. . 

O ~sso ~e pr-oc:uiamos e que vamoS Conseguir na politica. na economia 
e no desenvolvimento social. é o~~ das africanos. que deve fazer parte 
da remsce:'lÇa da Âfrica 

Eles de'lem ~er integrndos com o processo que precisa levantar e banir as 
nuver.s c!e ~espero, q~-.:o continuam a encobrir com sombra escura o nosso 
contir:enta. 

Tivé!:semos poder-es supremos, hã muito tempo ter:.íamos prodamado: •tux 
fiar~ ( faça-se- a ru_z) · .•• , • . • . . • . · 

Isso talvez diga respeito a nossa presença hoje aqui. 'Como dizemoS 
simboliza o fechamento de um circulo que estamos há dois sécul~ 
desei'lh~do. · · ' · · · · · · 

Por- sêculos. um continente ancião tern sangrado muitas feridas de golpes de 
espadcl5. · • · · , · 

No:s prirr.êrdios dos tempos. esse continente perdeu milhões de seus filhos e 
filhos merc2ntili::ados como. esC1'3'10$, o que definiu esses africanos como 
suj8ztos ã escr3v~t1Jra só pOfQUe eram africanOS: • · 

0e!;d3.entto continuamos r.crdendo os melhores entre nõs. porque as luzes 
no mundo dr-senvolv!d9 são_ mazs bnlhantes. 

Um continente ancião espoliado pelas mãos de estrangeiros, que nas 
entranhas e fertilidad~ do seu solo parece tão profuso, teve que mandar 
testemunhas aqui para se certificar se era verdade que as ruas de Londres 
eram pavimentadas de ouro. · 

O c:cntinent~ !:angra. quieto, lutando para pagar o serviço da divida exr:ema, 
que~~~ r:5o !='O~.s~portar n~ ~epucllar. 

Os çr:tos de desespero t~o mais altos e agudos - mesmo quando esse 
~sespero ~solto de mezo milhão d& mortos em Rwanda- quanto mais soam. 
m:::.is pe~m .<;JnCO~Jar um3 reação instmtiva para elevar nossas mãos e 
fechor nc:sos olhos e ouvidos. 

Amlxls fomos parte de uma envolvente tragédia. observando, esperando 
perplexos e r:ão s~~ndo como nasceu o monstro desse sofrimento sobre 
humono, inclinado na direç:ão de Belém, para emprestar as palavras de um 
poet~ irl::lrn:!ds.. 

S3bemos qt.>2 nenhum de nós pode se isolar de tão catastróflcc sofrimento 
hum'Z!no. 

Ao f:r:el. os gritos das criDnças que morrem por fome- ou porque- uma faca 
abre-lhes o estOrnago. itão penetrar no ruido da cidade modema e nas 
jane!es :!:el~s para dizer: por aeaso eu também nA? sou humano? 
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Para feehar o círeuto. deixe nosso povo, os pobres cidadãos e outro patrícíos 
bons ~ potitlecs, homens de negócio, educ:adores, trabalhadores da saúde, 
cienti~as, engenheiros. técnicos. esportistas e artistas, ativistas de caridade 
- juntar l'!ossas mãos para construir o que conseguimos juntos, e ajudar a 
construir o mundo humano africano que emerge e dita a nova ordem 
universal nascida em QUe todos nós os provedores de nossos irmãos. 

Port3nt0 d~~m chegar o porvir a eonclu5ão de un:t capitulo de dais séc:ulos. 
e <!!:riremos um milênio, com o advento do glorioso verão da assoelaçao pela 
liberC....."'de, P3Z. prosperidade e amizade. 

Muito O::.rigoc!o. 

'(EMBARGO: 11H3o ~ cHEcx·A.GAtnsr CEu\ieRYJ' 
ACCRESS OF THE PRESJCENT OF THE ' 

REPUBLIC OS: SOUTH AFRECA. NELSON MANOEI.A 
TO THE JOINT HOUSES OF PARUAMEHT 

OF THE UNITEO KINGCOM 
' london. 11 July 1998 · 

My lotds. !adies .and gentlemen 

lt is with a deeP sm~~ o! humuity that w.- stand here today to address the hrstor.c 
Houses of Parliament c! :na United K:r.;:o:r. .. 

. . . 

Thi5 ra!e honeur ycu hiiVa e:.:tendecr to .a fcrergm!r speaks to: the gr9t a;~. !.'-e 
extent. and the wannth of the relaticns be~~een our two l)eopii!IS. 11 speaks of the 
~lld: of \JS IÍ.Irthet deepenmg. thiHil e~tCC:Uent telatiOns.. 

Perna os the fact ot our ):lresence here ~odJy :rngtit serve to dose 011 clrc!e which is iwo 
hunared yea~ o!d. , . 

I say two hundred yeers because tne r'll':lt time thiS countJy enfered ouri. as 011 
colonising ;l~ was lhe year 1795. 

'fl:t~. are s:om• J:larts of our country wh!Ch. to this dz{, h.v. many towns ;nd 
loi:alitieS which bear tM names of Bntish ):llac:es_lnd ):lersonalitin. some of whom 
played an impcrtlnt ~ln the PrOccss of Bntish CÔJonisatlon wtlicl'l statted in 17QS. 

To take- only one of ttlese. the Eastem Cace- it hn such names n Port ET~Z:~beth. 
East London. Gr;Mmstcwn. King VVillillln'lstown. Alice. Albany, Somerat Eat Fort 
Blll~t.~fort. F~rt Giamorg:an and Sln'IC!y. C:,x:;cr-stowtl. 

Here-, too. ls to bo found what IS e~~rted fhe 1820 Settlers' Monument bvilt in tnbtM 
to British colornsts who e~~rr.. to oco.~cy lanc:t SQIZod from our rotwbears and ta holl) 
~tee lhe safety of tha sporls. for 1M benol'it of Country anel Emp1rt. ....... ... 
~Had thosa fon!bears had th111 aCivam~e of ed.t~catlon an.d acc:a1 toyour outstanditlr 
f::!::.:Mll· hantage, they WOtlfd h;.ve fv:.~ntt the word• of OM ot. tha. c::ít!zt:1M, ir 
llt ll!"?'•·"Corrooanus" .mcst 3;1po:f'"~ d~their aaltUd&"!::::!t t· f-<e 

8ritol1n of lhe day. 

let tiS h e ii r ma dlsenfranctusiiiCI ilnd d1spossessed citizen of thlllt day; 

'Wo ara acceuntad coor Cl:izens, the pautcians good: 
\1\r'hat iltlthonty surfe1ts on. WOtlld re!ie~ro tiS .• 
The lear:r:ess thõ11t aHJicts us. tne: object of our mise:y, 
Is .u an ~ntory to i):llrtleu!anse rneir abvrtdance; 
Our sufferanco ss a g:11n to !1-:ern ~.,.... 
Lct u.s nwengo thss wrth ou r J)ilo:es, ere wo l:l~mo tllkes: 
For lhe: goas know. 
I spellk thi!õ in hunger fOC" bre.ad. 
And not m lh1rs1 for revat~ge.~ 
[Conorarn~s: Act I. Scene I,) 

For 111 cetrtuty aftel tts.t ety of de:spair would flrst nave beon heatO. wl'l.at detined lho 
ralations betwNn our l)eOD!es. was a continuous dan9Qut of arms. one of whose 
f-mlitJry highrights wn the famous Battlcr of 1Sõ11ndhlwln:;rr whC!'T th& Zulu ann!H won 
the day 

Eignt decades ago. my preaeeessors in tne- leadershi!l of tne: Afri<:an Nationat 
Congreu =• to thne llctl'!lrable Hm:s.es to say !C) th& gov.mment atld lhe 
legl$lat«S of the: time that they, the: paii'ICia!IS. should como to the ald of tho poor 

"""""' 
With no pikes to accompany tnem, cecaus:. me British armin had defeated and 
d~rmed them, they spolc• e!Oque:lltly õ11nd pawonate!y of 1M neM for tl'lo col0t1sal 
power tO trut them as hutnan beings cqtiô11 to lhe 1820 Settle:rs, and others wno 
wafled down l'rom Europe bctont anc:t :11'UH' 1 alO. · 

As cloQuonUy and CIIIISIOM!flly, tl'le Btrbsh ru~ers of lhe day ~ in theM Houies 
to say they could not ano: would notam~ tllell' age:ndLWith regard 10 $autnAfnca.. 
to ltdárUs th•lt'ltetests Clf that section of our poputation which wu notwhite. 

Oelpttlii!W rebulfand the letriblo coat- had to bur a a conMQuenc», we retum 
to_ttllt honourocf pblce ne:ith.-with pileM, nora deaire for revenge, rter, evon, a plea 
to.yout diatinguished setve._ to asr.uage: -~ hungar for Craac1. • · · 

W. com• to yoÜ a 1riendL 

W. ha11e come ta tno tand of FOMot Btodtway whO. tt,t)ugh hit; Movement for 
Colonial FI'IIOCI~. waa. •• coneorned at1cu1: ow hberty a mt was ebOut lha 

.lndeJ:Iondeneo Clf lnclia. .. , 

·H ouses of Parliament in Cape: Town 1n 1960. snOrtly befcre !!le infamous SbrC~ú'e 
Massacre. anc wamed a stubbom anel race-bhncled whiteol)garc:ny ii'! ourcountry :!:at 
"thewmd of change is l:llowing ~:~rough thiS 'eontlnent .. ~ ·l'le: to wnom ~ Sou!tl Alncan 
eartoor:ISts OIIIICI !rlbtite by ha~rmg :um reene otner Sl'lakesoearean words • ~h Plllrclcn 
me u;o_u b~ed:ng ;::1~ ~ e:ll'tl'l. L~at Iam .sr,::!':~_na gentht Wlth Ulese butchef1.r' 

Wel'lave come 1n fMnds lo •" ttle- peop:le cftne native land ef!hl!l Atcttbishoc:r Trevor 
Hudd!oston. wno in his ge:ntle eompassson fot lhe VJCUn re:solved to givo no quarter 
to any outdter. · 

His sacrifices for cur freedom told tiS lha! tha truo relationstup between our people 
waa not one: DetWoen Poct otizens. on thG one: h:md. Ol'l'd good patric:.llns. on lhe 
other. trut ono undetWnttert by our common htimanity and eur human c;:~pacity to 
touch one- anothar's hearts across lhe oceans. 

We come ta you as friends. !::earmg w1th us. to you and the: nations you repre.ser.t. 
warm greetmgs frorn thlt hearts ot mtllrons of our crtizens. 

E11en 1t1 lhe most Jlfelns of histoncal seasons. two tlu~:! years wot11d be too :ong 
a I)Uiod fo_r tt'.e foroe of Chan;e nol to brcak free. 

Change has c:orrnr to our CCUl'ltry too. perhaps ai last, but bringing wil!\ lt joy, thEt 
pronu:5e of a better futuro 'anel a protracted festival of hoJle across lhe g!obe: • ., , ...... ,... 
Raosm is a bii:; on the hti:Nn conscienc:e. The léu lhat any peopte can bo i11fenor 
to another. to tho point whete tllo:5e who considor thornselllos superior defitle and 
tre:at lha rest a sub-human, deni'" lho humanit)' even of lhQse who el811ate 
lhemsolva to tne statu or gods. 

The ITilllions of graves suewn acro&s EllfoJ)e which aro the result of thtt tyr.tnny of 
Nazism, 1M de:cimation of tho nauve Jl80Pies ot lhe Americu and Australia. the 
destrudive trai C)f tl\e apartheld cnme again~ humanstv • alllhesa aro like • h:wnbng 
ql.lflbon that tloeta in the wind: wtry did we al!ow thne 10 heppenl 

!t see:rns: to us that. n lho ordinary people ot tl'le world camo to understand the real 
mature oftlto syst.m of apartheid. they dacided that they woufd not permit that lhlllll' 
reçonse to tl'lal Qtlntion &bould bl!l to han;lheir heac:ts ln snamo. 
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W.. taSut thil opi)Ortunity once mortt 10 pay trit)uta to the miUions cf Brltons Who. 
thrc:a:qh the year:1. and lih 01hers evei)Wnerlt eiS~ in tha work:l. stood up to say ·fiO 
to apartt:etdl 

Ow emanop2tson rs their roward. We know that lhe fteedom we GnJOY 11 a riehly
textutcd glft h~ by ordinary foiX who would not a11ow that thOII' own dtÇJnlty 
11 human bl!llngs lhou!d be; irlsuiUtd. 

ln lhe GQPI:anctt ofl!lat gift iS contatned om undertaking by our paople that ~ 1hllll 
i'tww a;Wl allow our c:cuntry ro play ~ 10 I'IClcn. Nor lhall our voien bo atilled .. 

ifwo ~ H:iai~~ther, obewhere m the world,JS victim,to rac.al fYriiiiii. 

Sut abov~t ai! e1S&. we belleve lhat our d".arqe is to h.Jlfill tho W!shos of al humamty. 
indudil";" c1.:r O"Ntl aeoole. !O en:sure tl'!at !Me enormous 3ná :w:u:arnad unrvers;~l effort 
w:htàt :ransta.t~ into tf1e oefeat of th& sys:em of apartheld. act11eves :ts :elatea 
P!JtPOS& of :ransf~ South Africa trno a !MmOCilltiC. non-raoal, non-sextst. 
peacefui11no prosparous countty. 

No socrety err.ergtng out of the gratld dtsa.ster represented by the apartheid system 
could avou;! to cany the b!errnshes of its P<J5t. · _.,_ 
Had Uur l'lew Scuth Afrlca ~d out of nottltng, i! would not exisl. The be1ng. it l'las 
auumed. dlctaled by its ong•ns. constrtutt~s 01 verrtable scnool ot leaming al)out what 
needs to be- done. still. to end lh• system ot :zp•ltheiCf. 

~- .. \o...O.r~·'-...._.__,..... . 
The•Jeremli!lh'S Who lie in•wait. read)' to blame tl'le pre.senÚót rts past and. s&e•ng 
the gMsts of:h~oast !h:lt snQ stalk our t!f'CI. telleve these'ghosts to r~~" • 
fõüur~ of th& new reallty. Theso Jeremtah's represent a breed tf'lat nu écrNmCe'a · 
itself that we eannot suecaed to bl.l•!d the beauliful South ~ that we 1nd rrnHtons 
ofotnetS.•ncludingyotJI'I:III~Jn.havadial'eOdrnmof., .' ,...Çf , · •.• ~ 

Yet. had we not ~d tha! C41PaClly ror success, South Africa -~uld nO! bct where ii ';s' 
today. • 

The rm founding s.tone. of our new' ~~W· IS nat!OPal rec0nc:iliat10n and tiailonal 
unity. The fac:. ttlat it has HU!ed in its morta; rieed• no adveft!Sing. 

,J-_,...1"'-

If it weut !10t !1;0. lhe biOOI! in the streets wouid lrumpet ~ loudly that W& had failed to 
a~ acatotancc ofthe neecllor ali our'~eopl•. bladC and wnrte,ltllive togeu:er 
in peace. ;n equals and IS citizan:s. botlnd to;etnctr by a ÇOIT'Imcn destlny. • • · 

Our seeond fcunding stc~ is the estõ1bllshment ot a democtatic systcm wtnch 
ensures that ali citimns haw an eq~ r~ght and an equ•l oossibili!y to determ•ne
tntir futura. lt prohibiU th• optl011 o! tyranny anct dictatOC'Ship anel it guarantees tht! 
fundamental hU.'Itln rigtrts of ai our paople. · ··.... •-- ~ 

Wltt!in ~ brc~~d ~ &ke otner natlont. we continuo the sttuggle to llnd ways. 
8ftd moaM Cy whidt to invotve tt1o citizen •• irrtirn~rtely u pouiblln the system of 
govomanee. eognillent ot lhe historic:l! pl'OCHS whlch- is ntdeftnlng lho roJe ol tne 
politir:ian. tak•ng away trom the~& prtlfass•oi'IS tt1e powera eonfetred by lhe not!On !h:lt 
they, eXdUSIVsiy, havo il SJ)eCI:II 1bility to govem, 

Fur!tlermore, recognisin; !hG diversity ot our SOCietY, our ~aw Constituncn pro\ridc:ls • 
fcrthe Mtablishment of a CommiSSiOn for 1t1e Ptomolion and ~ of the R:•ghea 
of Culturol. Religioua and Unguistie Communrties. 

~ wil cnsura lh.t our ~te as a whole ~ •n additfonat inltJ\IITiont irl thoir , 
ftanlá to enab .. them to rtold tM emergenoa of any sltutllion ln whlol'l etnnic ~ 

other tens1or.s m;nt drive us oaclt to apartnc•d so1ut10ns or to an lm1tat•c:n cf ~~e 
c:r.rel .exarrg:e cf Sosma. 

Our third four101ng stone rnust surely bct that we &nd lhe- enormous race and qencer 
diS~ntres m weann. income and OQportumty we nave •nnented trem our oast ar:d 
whow contlnued lmpac:t on our sodety necess:~nly sl.lbtrae'tS from lhe achllt'lement 
cf the ;oals of n:ltlonal un•ty ar.d realr.c:llatiOn 

Here wtt are- confltlf'ted with a protracted ~truggle: wnn:h is intim•tely bound up with 
our lounh found1ng stone, this betng the rebu•lding and modemisation or oureeoncmy 
and setting lt on a t11gh, sustalnable grcwth palh to ená poverty, uncmplcyment aná 
baekwardness. ,;,._ 

None of us ean underestimste lhe compl&xrty of the challengc th1t faoes us wlt!T 
regard to lhe lay11'19 of thCH latter two foundin; stones_ At the sam• rim•. relylng Ofl 
our own resources anel peopte and as part of the wOtld eommunrty of nanons. we 
have every rl!lason 1t1 tl• cemun that we will sucei!Jed. 

ln tt'le context. we must reter to tne mood of thlt masses of our peoplct who correc:ty 
oxpea :n~t freoaom must be attonded bV a better lile for o!l. 

But becaus• thay aro poor. til ase míiUons understand lhct a.'fort and time rt: wlll tako 
to graduate frcm walking l:larefoot to tlle co"iiiforts of a tru!y decerit ãxittence. 

. . ~~· 
'Mlat U'ley ex;~ect is nota ~atleao forward, but a steady and VtSitlle adv1nce .n tha 
irnproverr.ent :;t lha quallty of thelr INes. Wlth them pamCI031ing aetivety in the 
process of datermminq th8 pace and diteetlon of that adv•nce. •nd not mera!y waiting 
pas.si'XIIy to be- recipients of beneflts that WIU be dlllivered by an authority lrom whieh 

· they are otherwise a~enltltd. 

ft' may be d,fftc:ult ro u.ndetst~~na tne' enormous crutive force re1eased 1mong !h& 
pecple by the fac!: that fot the lirst time in oemuries. they h ave a govornm•m wM:tl 
tMy c:an COI'BCtly dalm u lt'l&ir own and whasc vert reason for e.xiato&nolt is to serve 
lhe int«UIS of thne milllol11: and that they am buiklers ot • soactty in whicn ths 
Individual ii by law proteded ag"alnst any J)OSS!ble eyr.nny from the 1tat.. 

11 is frorn ttns wo11 ar hcpe, •nq~emem and COI'Ifi4.ne~ m the future tnat lhe on:llnary 
Cltizens ot our country are •pprconattng tha COI"'c.pt w• h~~W lõiltd befcre them of 
.~~ene"- a Nguni wom Whieh means "'et us build on• an01t11r to;ethctr". 

A.s impor!Jirtt a founcling'stone as,lhe r~t. isth«! fact~~ 1t11 an ~ countly 
~h ali our. eolou:s .1nd races comc1~ed m one n.11ion. w• •r! an African peop!e. 

. . . 

The suo::eU.s we SHk lnd must achieve lfl palb. tho eco~omy 111d ~social 
iovelopment 1119 AA1can succ:nsctS wnldl must be p-:f: of' an Afriean tena~U~t~Ce. 

· f'1tei :afct irttegmed within a prccns.vdbch muat rtft: .anel banlltl th. CIOUCII of dnpltr 
hM continue' to catll derit llhlldow O\l4tr' our contll'lltlti 

lt is perr'!I~S •n thiS regard tt:at ~ur cresenc:e !lere teday m1ght as we have sa!CI. 
symtlolrse- t:1e ciCS~ng of a o~& w~1c!'l. ft:;( \.IS, hl!ls been two C!"tu~I!S 1n tr.e -:=rawu'; 

F.or c;er:ttur:~. an anoetlt eonnnern 11as bled from many g3&lll'l9 swon:1 wounds. 

. . - . 
At an earl•er !lme, 1t lost m1llions of lts most able sons •nd d3ug11!er! to a ~de ir: 
$laves .... nu::h denn~ th~ _A~u::ans as fil ror ~1av_:~ ~eause ttley were Arric:an. 

.r o thts aay we connilue 1t1 rase some ofthe tlest 1mong curselves oeeause lhe toghts 
1ft the Cl~lopec. ~.s:une bngh:er. 

An ancient connnent dis.gorged intc the hands of fo,.ignenwhatray in its bov.'C1S and 
!l1 the fertlllty ot 1ts so•ls. seermngly· so profusely Ulat it hld to send scouts here to 
ascena•n wnetner' it was troe tnat t!'le s1re&tS or London are ~awxt wttn gold! 

Thtt ccnunant blceds, still, suuggl!ng to SMVI~ a fore~gn dabt it can neothM arrcrc nor 

affora te repud.ate. 

1'he lot.JOer ar'ld more piergn!iil the cnes cf dnpaír. -1'1 when ti'lat d~H~ir r~u!ts 
rn h.atf-a.m•lllon dead in Rwaná:l • the more thestt et!I!S seem ~o encourage an 
•nstinctl\le readlcn to ra~Se our narn:ts so as to close OUt eyn and e1rs. 

· Sotn of us nave tleen part of ttus u;r;:C 1r1geóy. watc:tnng, ~iting. trollbted. not 
knowing wnat .lleast bOm of th1s suoernuman sutfennp. s1o~es towards Bethlehem 
to be bom, to borrow the words ol an lrish poet .... .:.;::. 

But this- must knów: thilt none of us can •nsulallt ourselves from se ca:a:wophtc 
a Kille of ~an suffermg. 

ln lho end, the cries of the inlant vmo dies oecaus• of hunger orbecauu a machete 
has siJt open 1ts stomach. Wlll pe:netrate tne nciSes of the modem city and its 5U1ed 
wlndows to :AY- am I not human too' 

To dose the Citei&, let our peoplas. tr1e ones tormerly oocr e!rizens anct the others 
goo::l patf!CIIns • politidans, businosa people, educ:aton. hellth worx.rs. soen~ts. 
Mlginesrs and techn!Cians. sports people :md entertainefs. activmS for c:tl:lntabt• 
relief- JOirl hands. to builcl on wl'lat we have acntevocl ~ether antt help cormtuet a 
humane Afnc:~n wcrld. wncs.e emergenc:e w,u s.ay 1 new unNif'SII ordcr tS bom in 
whldl we 11re e-acn our bro!her's keep•r. 

And so lat ttlat outcorne. as we ciosa a. chaptor of two c.nturios anel open a 
mdlopnium. herald the õldvent of • g!QtiOus summar of 3 parii'MH'Wiúp for free(lom, 
peac:e. l)rospemy and friendttno. 

Thatlk you. 
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) ·A soli-
citação de V. Ex' será atendida pela Mesa. 

Concedo a palavra ao Senador José Bonifácio. 
V. Ex' dispÇe de t~e minutos. 
O SR. JOSE'BONIFACIO (PPB- TO. Pronuncia o 

seguinte ÕISCUrso.) • Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, no próximo ãra 28 de julho, Tocantinópolis estará 
completando 138 anos de sua emancipação política. 

Fundada por Pedro José Cipriano, que lá che
gou em 1825, oriundo de Camefá/P A; estabeleceu
se onde hoje é a rua Belchior Queiroz, ocasião em 
que, entusiasmado pela beleza de suas praias e pal
meiras, considerou apropriado o local para lixar sua 
residência.·. · .. ·' · · · · · · 

Por uma· resolução provincial em 31.07.1852, a 
Vila já existente foi elevada à categoria de Distrito, 
recebendq p nome .de. Boa VISta. do Tocantins. Em 
28.07.1858, foi elevada à categoria de Cidade com o 
mesmo nome de Boa Vista do Tocantins pela Lei 
Provincial n• 2, reconhecendo legalmente cerno Fun
dador o referido Pedro Jcsé Cipriano. Em 1° de ja
neiro de 1943, reve·.seu nome mudado paraToéanti
nópolis em homenagem ao grande rio Tocantins. 

Até 1947, teve como grande lfder político e 
eciesiásticc o Cônego Jcão de Souza Lima, que foi 
Prefeito e Deputado Estadual. Após 1947, Walfredo 
Campos Maia foi o primeiro Prefeito eleito pela von
tade popular. 

Destacaram-se, também, como líderes daquela 
comuna, através dos· tempos; os Senhores Francis
co da Silva Queiroz, Prefeito nomeado por decreto 
do então Interventor Federal em Goiás, Pedro Ludo
vico Teixeira, e, subseqüentemente, eleito após a 
era Vargas para mais dois mandatos, Seu sucessor, 
o jovem e não menos brilhante Antônio Gomes Pe
reira, proporcionou cem o seu dinamismo uma ver
dadeira revolução administrativa para os padrões da 
época, destacando-se sobretudo nos aspectos edu
ca.cionais e culturais. 

Na política estadual, naquele tempo destacava
se o entusiasmado e progressista Deputado Darei 
Gómes Marinho, eleito por três legislaturas consecu
tivas, que defendeu com galhardia os interesses 
maiores do município e de toda região setentrional 
do então Estado de Goiás. 

Rguras também de grande relevo para T ocan
tinópolis foram os ex-Prefeitos José de Oliveira Mo
raes, eleito em 1958 e o seu sucessor, Dr. Trajano 
Machado Gontijo Rlho, que teve cerno vice Alziro 
Gomes, que o substituiu nos últimos anos de man
dato. Alziro Gomes destacou-se ainda na política re
gional e nacional, tendo exercido os mandatos de 
Deputado Estadual por duas legislaturas e uma de 
Deputado Federal, cem o Estado do Tocantins já 
criado. Foi intransigente na defesa dos interesses do 
Estado e do povo do Tocantins, merecendo de todos 
nós eterna gratidão. · 

José Sabóia de Souza Uma governou Tocanti
nópolis por dez anos. Homem íntegro e de espírito 
filantrópico sem igual, pautou sua vida pública a ser
viço dos mais necessitados. Administrativamente foi 
brilhante, legando a seus sucessores um exemplo 
de competência e humildade que todo.s os homens 
públicos devem possuir. .. . · . 

Ageu Sabóia de Freitas, por sua vez, foi Prefei
to por dois anos, tendo sido substituído pelo seu vice 
Emanuel Costa e Silva, ·que destacou-se com a 
construção do aeroporto local e pela expansão imo
biliária da cidade. · · · . · . 

· Já José Ribarnar Marinho foi por· duas ·vezes 
Prefeito Municipal. Administrador .competente, pra-: 
cursor de grandes obras tais oomci 'pavimentação; 
saneamento e infra-estrutura, cuja administra,ção é 
inesquecível e fruto de admiração·de·seu·povo. · · 

T 1ve, também, a honra e a satisfação de gover
nar Tocantinópolis já sob a égide do novo· Estado, 
sendo minha administração aprovada unanimemen-
te pelo meu povo. . 

Fui substituído pelo. Dr. Eurívaldo Gomes; ad
ministrador jovem, dinârr)icc. e competente, que tem 
se 'destacado pela grandiQsidade de suas obras, tais 
cerno a feira coberta, a maior do Estado, pavimenta
ção de vias, belas praças e investimentos sem parâ
metro nas áreas de saúde e educação, onde· sé s<r 
bressai a figura do SecfEltário Municipal de Educa" 
ção, Prof. Manuel Pimentel.de Brito.. 

Cidade pródiga em filhos ilustres nos mais va
riados campos da vida nacional, Tocantinópolis ·des
taca-se na vida política por suas fideranças, entre as 
quais podemos citar o Deputado Federal Darei Mar
tins Coelho; o suplente de Deputado Federal e De
sembargador Dr. Júlio Resplande de Araújo; o De
putado Estadual Fabion Gomes e o atual Prefeito 
Eurívaldo Gomes. Na cultura, entre outros, destaca
mos a figura da• escritora Aldenora Alves Correia, já 
falecida; do escritor e filólogo Nei Alves de Oliveira e 
ainda do poeta Jessé Ferreira Barros. 

A cidade, apesar de centenária, apresenta uma 
estrutura modema, com um povo hospitaleiro e tra
balhador, aliando sua bela arquitetura aos recursos 
naturais inigualáveis, representados pelas bucólicas 
praias do Rio Tocantins, mananciais hídricos enri
quecidos pelos vários balneários ao seu redor, todos 
ensombreados pelas majestosas palmeiras de baba
çu, onde cantam os bem-te-vis, sabiás, jandaias, pa
pagaios e outras tantas espécies da rica fauna regio
nal. É, ainda, pólo cultural e educacional da chama
da Região do Bico do Papagaio, com sua Faculdade 
de Pedagogia e outros importantes estabelecimen
tos secundários, destacando-se o tradicional colégio 
Dom Orione, mantido pela Ordem Religiosa dos Pa
dres da Divina·Providência de Dom Orione, p9r onde 
passaram ilustres filhos que, nas mais variadas ativi
dades, enobrecem a nossa terra e a nossa gente. 
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Também é o colégio Deputado Darei Marinho ex
poente dessa profícua atividade educacional e cultu
ral, com práticas modernas de ensino, servindo a 
toda a região em volta do nosso município. 
. · Como primeiro Senador saído daquela comuni

dade, quero elevar a minha profissão de fé e de es
perança no futuro de nossa gente e no progresso 
continuado de T ocantinópolis, elementos básicos de 
luta da minha vida pública 

As minhas homenagens à T ocantinópolis, anti
ga Boa Vista, nos seus 138 anos, que "beijando as 
águas tocantinas, na or1a de um palmeiral, está a lin
da Boa Vista, terra altaneira e sem rival. Cidade 
onde o progresso impera, orgulho da terra goiana, o 
seu destino está talhado na grandeza de um· futuro 
abençoado. Terra feliz, terra do Padre João, no cor
po do Brasil, habita o coração". Essas são estrofes 
do hino da nossa cidade. 

Parabéns T ocantinópolis! 
O Sr. Totó Cavalcante • Permita-me V. Ex" 

umaparte? • • 

EX&. 
O SR.JOSEBONF.ACIO-Concedo o aparte a V. 

· O Sr. Totó Cavalcan!e - Senador José Bonifá
cio, gostaria de me associar ao seu pronunciamento, 
urna vez que 1ambérn faço parte daquele Estado. Por 
outro lado, quero cumprimentar V. Ex", que, como pre
feito, no mundo contemporáneo, deu à Tocantinópolis 
a visão de um mundo moderno e' avançado, adminis
trando os conflitos junto aos índios e mostrando ao 
Brasil como se faz urna política social e humana Para
béns pelo seu pronunciamento. Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ BONFÁCIO- Senador Totó Caval
cante, agradeço a V. Ex" pelo aparte, que incluo no 
meu pronunciamento. 

Desejo que Tocantinópolis siga na sua esteira 
de progresso e de desenvolvimento, fazendo com 
que seu povo seja feliz e forte para o bem de Tocan
tins e do Brasl. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) • Com a 

palavra o Senador Ademir Andrade por cinco minutos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, quero registrar nesta Casa que, mes
mo depois daquela tragédia ocorrida no meu Estado, 
quando 19 trabalhadores rurais sem terra foram as
sassinados - aquilo chamou a atenção não só do 
País, mas do mundo, foi urna questão que teve urna 
repercussão. internacional imensa·, autoridades de 
todos os cantos deste País se movimentaram no 
sentido de resolver o problema da reforma agrária. 

O Senado Federal se reuniu com o Presidente 
José Samey, que esteve com o Presidente da Repú
blica. Os Senadores assumiram, então, o compro
misso de que fariam tramitar, em caráter de urgên-

cia, todas as matérias relaCionadas com a reforma 
agrária 

Infelizmente, nem o Presidente da República 
nos encaminhou algo que facilitasse o processo, 
nem o Congresso levou adiante esse compromisso. 
O fato é que nenhuma ação concreta foi registrada 
no meu Estado, o Pará. 

Quero informar que, no Município de Concei
ção do Araguaia, 400 trabalhadores rurais estão 
acampados na frente da sede do INCRA, com uma 
pauta enorme de reivindicações. Eles pedem visto
rias do Incra em áreas próprias para a reforma agrá
ria, em fazendas consideradas improdutivas, pedem 
legalização de outras áreas já ocupadas, etc .•. 

Os representantes desse grupo estiveram, du
rante todo o dia de ontem, reunidos com o atual 
coordenador-geral do INCRA no Estado do Pará. · 

Os jornais do meu Estado informaram hoje 
que os trabalhadores rurais de Macaxeira, ou seja, 
aqueles trabalhadores rurais que tiveram seus in
tegrantes assassinados em 17 de abril próximo 
passado; de lá para cá, não tiveram o seu proble
ma resolvido. 

. . .Bes, hoje - está nos jornais do meu Estado -, 
ameaçam invadir 60 fazendas no sul do Pará. Repi
to: 60 fazendas estão sendo ameaçadas de invasão 
pelos trabalhadores rurais sem terra acampados na 
Fazenda Macaxeira. Depois de todos esses fatos, o 
Governo não tomou ainda nenhuma providência 
concreta no sentido de soluCionar o problema 

O que assistimos, de outra parte, foi o Governo 
cancelar convênios com mais de 20 prefeituras mu
nicipais do Estado do Pará, no valor de mais de 
R$22 milhões, que estavam deslinados à construção 
de estradas vicinais e escolas. E isto não foi feito por 
não haver recursos no Orçamento dentro do prazo 
de 30 de junho - o prazo legal em função das eleiçõ
es municipais deste ano. 

Então, Sr. Presidente, estou elaborando um 
pedido de informações a ser dirigido ao Sr. Ministro 
Raul Jungrnann, da Pasta da Reforma Agrária, para 
que S. Ex" nos informe, afinal de contas, o que foi 
feito de concreto depois daqueles acontecimentos. 

Digo isso para que depois não venham ÕIZer que 
há pessoas incentivando trabalhadores a agirem de ma
neira radical, que -hã pessoas incentivando a invasão de 
terras. Se o Governo não age, esses trabalhadores não 
têm outra altemaliva a não ser tomar urna atitude mais 
drástica, que, a oosso juízo, está prestes a acontecer. 

Assim, registro aqui os dois falos noticiados pela 
imprensa do meu Estado com grande destaque, no õJaS 
de ontem e de hoje, quais sejam, as 400 famnias acam
padas em Conceição do Araguaia e a ameaça dos sem
terra, ac:aJr4)aCios na Fazenda Macaxeira, feita hoje de 
maneira rm.ito clara e ostensiva, no sentido de qúe' vão 
invadir 60 fazendas no sti do Estado do Pará. Se o Go
verno não age, eles têm razão de fazer o que pretendem. 
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·Este, o registro que gostaria de fazer na tarde de 
hoje, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR ADEM/R ANDRADE EM SEU 
PRONUNCIAMENTO: 

INCRA FOI"PErrADO" NO ARAGUAIA 

Trabalhadores acampam em fTenle ao órgão e pedem 

providências 

NliSon Santos · · 
Redenção '- Cerca da 400 1rÍibalhadores rurais sam·tana 

acamparam na manhã de ontem em frente à sede do Incra em 
ConCeição do Araguala. O objatlvo ara ocupar a sada o órgão. o 
que não foi panniUdo paios lunàonárfos. Os manifestmtas afir· 
mam que só leVantam acamPamento dePoiS que tiv~~ uma~ 
sição do Incra sobra suas reivindicações. · · 

·· · ,_do-dos Toaballadon!s Rtr.o1s da Conceição do 
~.,.,._pelo~ da erülade, Joaquin Oariei/Wes 

8aJt.xsl. conlirmaa mar ·r s1a jan, mssa1fancb que o grupode.400 1&

VIadonls é"""""'*' da posseiros, """' olacb> e sorn-1ana. A principal 
IIIM1Cicação. segmc1o o.._,<! que o lnaa laça visl:>ria nas áJaas 

da oonlib, nàsálaas~ e que sejaagilzadaa ooo"'eli2a;ão 
das desapiqx!açõas nàsáieasjá"""""""' pàJa 9SSefiili . 

Ao txfo o STR da Conceóçio do ~ IISw uma pauta 

contendo 14 reivin<lcaÇões, já enviada para;>~ do ln

aa am Belém. Enlm outras coisas o Sindlcak> pada pnljab da assen-
1amef1t>, apósWibla, par;, as áreas CaMraná. Maria Luiza, QJnal da 

Peaa a Novo~ e .pada mpdaz no processo da dasaprt>pria

ção das áJaas Marrac:a, Enlre rios,~ 79, Nazaré a Santa Maria 11, . 
esta am Floolsla do Araguaia. Outra raivRicação é a lmecfala retira

da dos não -daiBfo<ma agrária das áreas da Uniio.· 
AkKia segundo a nola do Sindicato Rural, a Policia Militar 

da Concaição do Alaguaia estaria orian1ada a não pennltir qual
quer manllas1ação dos lavradoras danlro da área do Incra. 

Apesar de numeroso. o grupo de lavradores permane
ceu em atitude pacrtJca durante todo o dia de ontem. Não foi 
registrado qualquer incidente. 

O SR. PRESIDENTE {Jefferson Péres) - As 
Senadoras Marluce Pinto e Benedita da Silva envia
ram discursos à Mesa para serem publicados na for
ma do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidas. 
A SRA. MARWCE PÍNTO {PMDB - RR) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. 
Após uma denúncia efetivada neste plenário de 

que uma onda de violência está prestes a ser desen· 
cadeada em Roraima, inclusive com a participação 
de pistoleiros contratados, tive a cautela de tomar al
gumas providências que hoje trago em mãos para o 
conhecimento de Vossas Excelências. 

Mesmo sabendo de antemão da inveracidade 
da denúncia aqui formulada, não quis de imediato 
contestá-la. 

Procurei, primeiro, os meios legais, através de 
otrcio, para também receber, de ofício as informaçõ
es que, repito, já as esperava tranqüilizadoras. 

Aqui está, Senhor Presidente, documento oficial 
assinado pela Superintendente da Policia Federal de 
Roraima, Doutora Sueli' Goerisch, que nos dá a prova 
da tranqüilidade reinante em meu Estado, o qual faço 
queslão de ler para o conhecimento de meus pares. 

OF. N°10.101/96-GAB/SRIDPFIRR 

Roraima, 25 de julho de 1996 
Do: DPF Sueli Goerisch- SR/DPF/RR 
Ao: Exm1 Sr" Senadora MaHuce Pinto 
MO. Senadora da RepúbliCa 
Ass: Informação {presta) 
Fef: Solicitaçãq datada de 25-7-96. 

Senhora Senadora, 
Em atenção ao contido no doc\n-ento rererenaaoo, 

i1fotmo a Vossa Excelência que, até o presente mo
mento, esta Polícia Federal não recebeu quaisquer 
comunicações de distúrbios ou transtornos no pro
cesso eleitoral que ora se inicia, quer de parte dos 
representantes.dos Partidos Polílicos-quer.de parte 
da Justiça Eleitoral, sendo certo que as campanhas 
têm sido desenvoMdas com tranquilidade. 

Esclareço, outrossim, que, efetivamente, esta 
Superintendência Regional da Polícia Federal vem 
gestionando junto à Direção Geral do Departamento 
de Polícia Federal revisão de critérios, buscando 
atingir a lotação ideal na região, sem, no entanto, 
qualquer vinculação exclusiva a proce~-,-~ ··•eitorais. 

Colho o ensejo para reiterar-lhe protestos de 
consideração e apreço e coloco-me à disposição 
para eventuais outros esclarecimentos. - Sueli Goe
riSch, Delegada de Polícia Federal SRIDPF/RP 

A Tf: Dr" Sueli Goerisch 
MO. Superintendente do Departamento de Po-

lícia Federai/RR 
Boa vista/RR 
Senhora Superintendente: 
Causou-me supressa e profunda preocupação 

a denúncia lormulada pelo Senhor Senador Romero 
Jucá, na tribuna do Senado Federal, sobre um "cli
ma com perspectiva de violência no Estado de Ro
raima• inclusive sobre a "contratação de pistoleiros• 
para intimidar candidatos nas eleições próximas vin
douras, dentre outras denúncias não menos sérias. 

Anexo, para seu conhecimento, cópias das publi
cações das denúncias referidas, publicadas no Diário 
do Congresso Nacional, para as quais solicito seu pro
nunciamento e os esclarecimentos necessários. 

No aguardo de uma resposta imediata, anteci
po agradecimentos e uso da oportunidade para rei
terar expressões de consideração e apreço. 

Brasma, 25 de julho de 1996. - Senadora Mar
luce Pinto. 
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Assim, mais uma vez meu Estado é atingido 
graciosamente neste Plenário e mais uma vez a Na
ção é informada erradamente sobre Roraima 

Acho que o denunciante, antes de levar ao co
nheCimento do País esses fatos, que na realidade 
denigre não só as autoridades constituídas de meu 
Estado mas também todo seu ordeiro e laborioso 
povo, deveria primeiro checar as informações que 
recebe. No minimo, deveria fazer o que fiz, que foi 
procurar a autoridade policial competente do Estado 
para os devidos esclarecimentos. 

Estes, Senhor Presidente, eram os esclareci
mentos que não poderia deixar sem o devido regis
tro em função das calúnias gratuitas deste mesmo 
plenário pronunciadas: Peço que faça parte deste . 
meu pronunciamento o ofício que recebi da Superin
tendente da Policia Federal de meu Estado. 

Muito Obrigada 
Senadora Marluce Pinto. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT- RJ)- Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a sociedade bra
sileira conhece o nosso trabalho parlamenlar que se 
dedica, em especial, à defesa dos despossuídos, com 
ênfase aos afro-brasileiros ou afro-descendentes, povo 
que marca definitivamente a formação do país como 
exemplo de trabalho e identidade cultural. 

Infelizmente o racismo e a discriminação, frutos 
de quase 500 anos de escravismo, colocam o negro 
brasileiro na subaüemidade e,' conseqüentemente, 
nos escalões mais inferiores da sociedade. 

Entretanto, jamais desistiremos da luta contra a 
injustiça. E como Zumbi dos Palmares, há 300 anos, 
a Frente Negra Brasileira, nos ano 30, e os Movi
mentos Negros contemporâneos, a resistência é 
constante e dado fundamental à raça negra. 

Ao longo dos anos, os Movimentos Negros pro
curaram sensibilizar governo e sociedade para, juntos, 
em pan::eria, formularem o projeto verdadeiramente 
democrático do Brasil: a igualdade entre brancoS e ne
gros e indígenas. O Texto Consblucional determina 
que todos são iguais perante a lei. ContudO, na prática, 
vamos encontrar os negros não tratados iguaimente, 
não desfrutandO das mesmas conõ1Çôes e qualidade 
de vida que os brancos. Senão vejamos: 

- o trabalhador branco ganha t!m média, o do
bro que o negro, sendo a renda média dO branco 5,3 
salários mínimos, enquanto a do negro é de apenas 
2,5 mínimos; 

-dados do IBGE de 1990 indicam que dos bra
sileiros com Carteira do Trabalho e Previdência assi
nada, 58% são brancos e 41 o/o negros; 

- conforme levantamento do núcleo de estudos 
da VIOlência da Universidade de São Paulo, das 
duas mil (2000) pessoas mortas pela PM paulista, 
entre 1981 e 1989, duas em cada três eram negras; 

- pesquisa feita pelo !base, em 16 unidades fe
derativas indica o registro de 1397 assassinatos de 

menores de 18 anos, entre 1984 e 1989 e revela 
que 87% dos mortos eram do sexo masculino, 36% 
sem informação de cor, 52% negros e 12% brancos. 

Existem outros dados que mostram as desi
gualdades sofridas pela população negra: na escola
ridade, na saúde, além da situação cruel relativa à 
mulher negra, sempre mais vitimada. 

Retomando à organização os movimentos ne
gros e suas reivindicações junto ao Estado brasilei
ro, lembramos, como resuüado dessas reivindicaçõ
es, a criação do Conselho de Participação e Desen
voMmento da Comunidade Negra de São Paulo, 
criado em ~984, enlidade pioneira no gênero e que 
atualmente existe em diversos ·Estados e municí
pios; da Fundação Cuitural Palmares, vinculada ao 
Ministério da Cuitura e que se destina à preservação 
os valores da cultura afro-brasileira; dos Núcleos e 
Centros de Estudos Afro-Brasileiros nas universida
des; o Centenário da Abolição da Escravatura, • em 
1988, quahdo, ao invés de mera comemoração festi
va, programa-se atividades afirmativas da raça ao 
longo de todo o território nacional 

Chegamos aos 300 anos da lmortarldade de ZUm
bi a 20 de novembro cto ano passado. Na oportunidade, 
o Sr. Presidente da República, Fernando Henrique Car
doso, visitou União dos Palmares e rendeu tnbuto ao 
herói negro na Sena da Barriga, sitio anteriormente tom
bado pelo patrirnõnio nacional, desapropriadO, além de 
reconhecido como monumento brasileiro. 

Toma-se necessário o registro porque os movi
mentos negros já estavam articuladOs para virem a 
Brasma na Marcha Zumbi contra o Racismo, pela Ci
dadania e a Vida De todas as partes do tenritório na
cional tivemos aqui na Capital da República militan
tes negros. No SenadO Federal realizou-se uma ses
são solene, tendo ainda esta Casa patrocinado o 
Encontro Parlamentar pela Democracia Racial. 

TIVe a honra de acompanhar o Presidente Fernan
do Henrique Cardoso a União dos Palmares, no dia 20 
de novembro de 1995, pela manhã. À tarde Sua Exce
lência recebeu -no Palácio do Planaüo-uma comissão 
representativa dos movimentos negros, que apresentou 
ao Chefe da Nação um documento expressando a rearo
dade do negro no Brasil, propondo soluções e encami
nhando reivinõK:aÇões. Também, fiz-me presente. 

No mesmo dia comemorativo dos 300 anos de 
Imortalidade de Zumb~ o Sr. Presidente da República 
criou, por decreto, q Grupo lnterministerial para a Elabo
ração de Politicas para a Valorização da População Ne
gra, com a finalidade de propor politicas públicas em fa
vor dos afro..descendentes. Trata-se dO Gll da Popula
ção Negra, integrado por representantes da sociedade 
civil e representantes governamentais, a saber: 

Governo: Ministériq da Justiça. Ministério das 
Relações ExteriOres, Ministério dO Trabalho, Ministério 
da Educação, Ministério Extraordinário dOs Esporles, 
Ministério da Saúde, Ministério da Cuitura, Ministério 
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do Planejamento e Orçamento e Secretarta de Co
municação Social da Presidência da República; 

Sociedade Civil: Abigail Páscoa Alves de Sou
za, Antônio Carlos dos Santos Vovô, Dulce Maria 
Pereira, Hélio de Souza Santos, João Jorge Santos 
Rodrigues, Joaquim Beato, Vera Regina Santos 
Triumpho e Zélia Amador de Deus. 

É preciso dizer que o GTI da População Negra 
é mais uma conquista da militância negra e tem a 
sua constituição ímpar, pois congrega a sociedade 
civil e o Governo. São os dois entes privilegiados da 
relação comuni!ária, Estado e grupo social. Dessa ma
neira, sociedade civil e Governo, em sintonia, realizam 
um singular trabalho para encontrar mecanismos ca
pazes de conco·rrerem, eficamlente, para a redução 
das desigualdades entre negros e brancos. 

Com apenas cinco (5) meses de existência, 
vinculado ao Ministério da Justiça e coordenado por 
um dos seus representantes da sociedade civil, o 
Professor Hélio ·Santos, o GTI/População Negra já 
tem um trabalho concreto. Refiro-me às conclusões 
da Mesa Redonda sobre a Saúde da População Ne
gra, reafozada no mês de abril próximo passado, com 
a finalidade de estudar o problema do atendimento à 
sallde da população afro-brasileira, levando-se em 
conta os seguintes aspectos: 

a) as nosologias (doenças) que afetarn o5 afro
descendentes (hereditárias ou adquiridas); 

b) as conãoções de acesso aoatencimento médco; 
c) as facilidades/dificuldades de tratamento e a 

influência ambiental, na evolução da doença; 
d) a escassez de conhecimento cientifico siste

mático sobre a realidade dessa população. 
O documento a que me refiro revela problemas 

de saúde das populações afro-brasileiras e destaca 
"condições geneticamente determinadas, depend
ente de elevadas freqüências de gene(s) responsá
vel pela doença ou a ela associada, como: Anemia 
falciforme, Hipertensão arterial, Diabete Melito, Deli
ciência glicose- 6- fosfato e desidrogenase. 

As ações que terão maior impacto sobre a saú
de das populações de afro-descentes são aquelas 
que visam a melhorar as condições sociais e de sall
de dessas populações pobres, reduzindo as doen
ças ou as condições ligadas a esse estado (desnutri
ção, alcoolismo, aborlos sépticos, toxicomania, ane
mia falciforme) e facilitando o acesso, aos serviços 
pllblicos de sallde, para atendimento. A única doen
ça genuinamente ligada à etnia negra, que tem pre
valência elevada e evolução clínica suficientemente 
grave para merecer atenção especifica, é a anemia 
falciforme. Nesse caso, a implantação de um progra
ma especial, embora tenha globalmente menor im
pacto que as medidas anteriores, tem a vantagem 
de mostrar claro interesse pelos afro-descendentes: 
enquanto as medidas anteriores atendem a toda a 
população, com benefício maior para os afro-brasi-

leiros, um programa de anemia falciforme atende 
quase que exclusivamente a estes últimos. 

Assim é - Sr. Presidente - que ao requerer a 
inclusão do relatório final do grupo de trabalho lnter
ministerial para a valorização da População Negra 
relativo à saúde, nos anais desta Casa, quero ainda 
dar notícias ao Plenário que em decorrência do tra
balho em questão, a Portaria 951 de dez de maio do 
corrente (1 D-5-96), instituiu o grupo de trabalho para 
elaborar o Programa Nacional de Anemia Falcifor
me, com prazo de quarenta dias, para a apresenta
ção do trabalho final. 

Tarrt>ém na seqüência das reMndicações dos 
movimentos negros, os quesitos raça/cor passam a fa
zer parte dos fonnulários de declaração dos nascidos vi
vos e de óbito e com tal providência a pesquisa da mor
tar!Ciade e da democracia tomam-se mais evidentes. 

Destacamos, também, outras atividades em 
andamento do GTt 

A inelusãó de negros e negras nas matérias 
publici!árias da administração federal, em caráter 
obrigatório; e 

A rnalização de seminários, encontros, mesas re
dondas, reuniões e eventos simüares nos Estados, 
para levar às bases do movimento negro o apoio e ga
rantir uma unidade nacional a respeito do assunto. 

Muito mais precisa ser feito, e o será, desde a 
intervenção na área do ensino, com efetiva participa
ção nos programas da TV-Escola e nos parâmetros 
curriculares nacionais, ações comandadas pelo 
MEC, à interação junto ao ltamaraty com vistas ao 
trabalho com países africanos. África do Sul e Namf
bia são pólos de grande fluxo comercial, incluindo-se 
também na mesma categoria a Nigéria. Além do 
mais, há a importância das relações Sul-sul. 

São alguns dos desafios propostos ao Gll e que 
se destacam no imenso leque de assuntos a serem 
debatidos com toda a sociedade. O Grupo de Trabalho 
lnterministerial para a Valorização da População Negra 
merece um crécltto de confiança e expressiva manifes
tação de apeio, para que possa atingir os objetivos 
propostos e colaborar eficazmente para a democracia 
e a eliminação das desigualdades. 

Era C? que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - O Sr. 

Senador Pedro Simon enviou à Mesa projeto, cuja 
tramitação, de acordo com o disposto no art. 235, in
ciso III, alínea "a", item 03 do Regimento Interno, 
deve ter infcio na Hora do Expediente. 

A proposição será anunciada na próxima sessão. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Nada mais 

havendo a tratar, a Presidência vai encenar os trabalhos. 
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 1Bh30min.) 
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Ata da 25ª Sessão Não Deliberativa 
em 26 de julho de 1996 

2ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs.: Jefferson Péres e João França. 

(Inicia-se a sessão às 9 horas) 

. O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) • Oe-
claro aberta a sessão. · 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

· Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Jonas Pi
nheiro. 

'~llcloo''seóiítnte:"--" :~· ·"· -· " · 
. ·, ,_:, ~; . ' -; 

PROJETO DE LEI oO SENADO 
N°169, DE 1996 

' '· . 
. · ReQitl3menta o Inciso LVIll do art. 5" 

da Constituição Federal, dispondo sobre 
a identificação criminal., 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ~~. 1\, pessoa civilmente identificada não 

será submetiélà ·a identificaÇão criminal, salvo nas hi
póteses em que: 

I - não for apresentado documento de identida
de ou, se apresentado, contiver rasuras ou mostrar
se visivelmente falsificado; 

II - os dados fisionõmicos relativos à cor da 
pele, tipo de nariz, forma dos olhos e outros sinais 
fenotípicos descritos no documento não correspon
derem aos do portador; 

III - a fotografia do portador não contiver o ca
rimbo, à tinta ou pressão, ou outra forma de chance
la lançada pelo órgão responsável pela expedição; 

IV- for encontrado, com o portador, documen
to de identidade de outra pessoa, ou evidência de 
que o portador utiliza-se de documento de terceiro; 

V - o órgão expedidor do documento, se con-
sultado pela autoridade policial, não confirmar a 
identidade ou atribuí-la a outrem. 

Art. 2• Os Estados da Federação, o Distrito Fe
deral e os Territórios, observado o disposto na Lei n• 
7. 116, de 29 de agosto de 1983, centralizarão, em 
suas capitais, sistemas de controle dos documentos 
expedidos, por números seqüenciais, e do lote ou 
série, objelivando o intercâmbio interestadual de in-

formações relativas a furto, falsidade ideológica, ex
travio, cancelamento, óbito do portador ou falsifica-
ção de documentos. . 

§ 1° Para efetuar o controle de documentos de 
ideÍllidade, as autoridades responsáveis por sua 
emissão poderão convencionar códigos, com a utili
zação de letras e números, atnbuíveis aos portado
res em ~o da idade, do sexo, do ano de exp'edi
ção e de outros dados que permitam a imediata veri
ficação da legitimidade do. documento, quando exibi
do pelo portador • 

. § 2" Os códigos adotados na forma do parágra
fo anterior serão comunicados ao órgão competente 
do Ministério da Justiça. 

§ 3° Os cartórios responsáveis pelo registro de 
óbitos remeterão, mensalmente, às autoridades poli
ciais do município, as relações dos óbitos assenta
dos no período, objetivando o arquivamento dos res
pectivos prontuários e o cancelamento dos docu
mentos de identidade. 

§ 4° Juntamente com os nomes constantes das 
relações de óbitos serão. indicados a filiação e os nú
meros de documentos de identidade. 

Art. 3• Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4" Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Justificação 

A identificação criminal no País tem duas fa
ses: a primeira, antes da promulgação da Constitui
ção Federal de 1988, quando vigia, incontroverso, o 
inciso VIII do art. 6° do Código de Processo Penal, 
com a deierminação de que as pessoas indiciadas 
fossem identificadas pelo processo datiloscópico, 
juntando-se, se possível, a folha de antecedentes 
criminais. 

O tema iniciou sua segunda fase a partir de 5 
de outubro daquele ano, quando passou a viger, en
tre outros, o dispositivo constitucional do art. 5°, inci
so L VIII. Associado a este, o inciso LVII eliminou do 
ordenamento jurídico a presunção antecipada de 
culpa. Diz o inciso: "ninguém será considerado cu!-
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pado até o trânsito em julgado de sentença penal 
··condenatória'. 

Com isso, modifica-se também a filosofia, até 
então predominante, com alicerce na necessidade 
de se identificarem quaisquer pessoa sob suspeita, 
ainda que já identificadas civilmente. 

O entendimento então vigorante tinha como 
uma de suas expressões na Súmula n• 568, do Su
premo Tribunal Federal: 'a identificação criminal do 
indiciado pelo processo datiloscópico não constitui 
cons!(angimento ilegal, ainda que já identificado ci
VIlmente'. 

Sobrevindo a nova norma constitucional, não 
houve, porém a pacificação do tema, porquanto o in
ciso LVIII do art. 5°, atinente às identificações crimi
nais, ainda pende de delineamento jurfdico definiti
vo, à vista de estabelecer que a matéria terá sua de
finição e norma legal, a qual regulará as hipóteses 
em que se procederá à identificação criminal da pes
soa que já o seja civilmente. 

A expectativa dessa norma acabou por alentar 
interpretações antagónicas, em que alguns pretórios 
consideram a ausência de norma especifica como 
condição à remissão automática do tema ao art. SO 
do Código de Processo Penal, reforçado pela Súmu
la n• 568 do Supremo Tribunal Federal mencionada 
antes, e ora entendem outros tribunais que o precei
to constitucional tem eficácia plena e imediata, a 
despeito de ainda não ter sido editada a norma ali 
preconizada pelo constituinte. de 1968. 

Assim, para evitar-se a interpretação restritiva 
do preceito constitucional contido no inciso LVIII do 
art 5°, impende seja editada norma estabelecedora 
das hipóteses e condições em que a identificação 
criminal se realizará. Estas são as razões da presen
te proposição. 

Sala das Sessões, 26 de julho de 1996. - Se
nador Pedro Simon. 

LEGISLAÇÃO CffADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

TITULO 11 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPfTULOI 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 

Art. 5" Todos são iguais perante a lei, sem distin
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabi-

lidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se
gurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

LVII - ninguém será considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença penal condenatória; 

LVIII - o civilmente identificado não será sub
metido a identificação criminal, salvo nas hipóteses 
previstas em lei; 

LEI N°7.116, DE29 DE AGOSTO DE 1983 

Assegura validade nacional às Car
teiras de Identidade, regula sua expedi
ção, e dá outras providências. 

(À Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania -Decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - O 
projeto lido vai à publicação e à comissão competen
te. O início de sua tramitação será no dia 1° de 
agosto. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro 
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL- MT. Pronun-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
Senadores, o modelo de desenvolvimento agrope
cuário adotado a partir da década de 70 proporcio
nou ao Brasil um crescimento significativo da oferta 
de produtos agrícolas, com importantes excedentes 
para exportação. 

Esse modelo privilegiou um padrão tecnológico 
com elevado requerimento de capital e de escala de 
produção, em realidade, elitista e que provocou um 
processo de concentração da renda e da proprieda
de da terra, sem paralelo em outros pafses. 

Como conseqüência, acelerou-se o êxodo rural 
em direção aos grandes centros urbanos e às regiõ
es de fronteira agrícola, ampliando a marginalidade 
social nas metrópoles de destino e a misêria no 
campo. 

Por outro lado, a expansão rápida, e muitas ve
zes desordenada da fronteira agrícola, vem provo
cando a c:Ontaminação de vertentes, cursos d'água e 
dos. solos pelo uso iniensivo de fertilizantes e defen
sivos químicos, associados a um manejo inadequa
do da terra e outros recursos nos diferentes ecossis
temas naturais. 

Ao lado desses sinais evidentes de esgota
mento do modelo de desenvolvimento que se insta
lou em nosso Pafs, amplia-se a perspectiva de con
ferir à agricultura de base familiar um papel protagô
nico no processo de desenvolvimento rural. 
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Apesar da discriminação sofrida na formulação 
das políticas públicas, a agricultura familiar mantém 
a sua importância na economia nacional como gera
dora de produtos agropecuários para o mercado in
terno e externo, como fonte de emprego a baixo cus
to e como fator de equilíbrio da dinâmica populacio
nal. 

Assim, Sr. Presidente, os estabelecimentos 
agropecuários com menos de cem hectares, cujas 
áreas ·somadas correspondem a 21% da área tola! 
dos estabelecimentos existentes, respondem por ex
pressiva participação na produção agrícola do País: 
87% da produção de mandioca; 79% de feijão; 69"/o 
do milho; 66% do algodão; 46% da soja; 37% do ar
roz; e 26% do rebanho bovino. 

No que se refere à geração de empregos. da
dos do IBGE revelam que esta faixa de estabeleci
mento com até, 100 hectares emprega 84% do pes
soal ocupado na agricultura, enquan!Q, os· estabeleci
mentos com mais de 1.000 hectares empregam ape
nas 2,5% no País. 

Esse panorama vem exigindo a urgente ado
ção de uma politica diferenciada, dirigida ao for1ale
cimento e expansão do setor familiar de produção 
na agricultura brasileira. Uma polrtica que privilegie a 
tecnificação das atividades agropecuárias, de modo 
a tomar mais eficiente a gestão das unidades de 
produção, aumentar a produção e a produtividade fí
sica e do trabalho e diminuir os custos de produção 

, e os danos ao meio ambiente. 
Uma polítiéa que viabilize a produção agrfcola 

a custos mais baixos, como forma, inclusive, de en
frentar os mercados internacionais, cada vez mais 
abertos e competitivos. · 

Em boa hora, o Governo Fedem! anuncia a 
ampliação do Plano Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Fammar - PRONAF. Inserido no recente 
pacote de medidas do Plano de Safra 96197, esse 
programa conta com recursos da ordem de R$1 bi
lhão a serem aplicados em financiamentos aos pro
dutores em agricultura familiar, em condições favo
recidas. 

Paralelamente a essas medidas, a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa e a 
Confederação Nacional dos Ttabalhadores na.Agri
cultum - Contag acabam de criar o Banco Nacional 
da Agricultura Familiar- BNAF. 

·, Essa iniciativa constitui um sistema inédito de 
parceria, com o objetivo de assegurar a tmnsferên
cia das tecnologias, serviços e produtos gerados 
pelo Sistema Embmpa e prestar assistência técnica 
diretamente aos produtores rumis dedicados à agri-

cultura familiar, também em parceria com os órgãos 
responsáveis pela extensão rural nos Municípios. 

Se!ll dúvida, a criação do BNAF vem ao encon
tro de uma necessidade nacional e do esforço do 
Governo Federal de for1alecer a agricultura familiar, 
além de promover urna desejável aproximação entre 
as instituições de pesquisa agropecuária e extensão 
rural. 

O BNAF não envolverá operações monetárias 
junto aos seus usuários, já que as suas "moedas" 
serão produtos e informações, como sementes e 
mudas; animais e semens; tecnologias de produto: 
como máquinas, implementes, adubos, etc; e tecno
logias de processo: corno infonnações, know-how, 
etc. 

Inicialmente, serão implantadas 11 agências
piloto do BNAF em igual número de Municípios, .dis
tribuídos em 8 Estados do Nordeste, do Centro-Oes
te e da Região Sul. , 

Assim, como parlamentar comprometido com a 
agricuHura brasileira, gostaria de registrar nessa tri
buna a criação do Banco Nacional da Agricultum fa
miliar - BNAF e o meu entusiasmo com essa iniciati
va Estou seguro de que o BNAF trará retornos sig
nificativos para os grupos de pequenos produtores 
usuários do Banco, corno também beneficiará os ór
gãos governamentais em seus processos de plane
jamento àgropecuário. , 

Gostaria também de pambenizar a Embrapa e 
a Contag pela criação do BNAF, que, sem dúvida, 
representa uma oportuna; criativa e inovadora inicia
tiva em favor desse importante segmento dos produ
tores da agricultura familiar e que merece de todos 
os Parlamentares desta Casa o reconhecimento· e, 
sobretudo, o integral apoio. 

Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.• 

Durante o discurso do Sr. Jonas Pi
nheiro, o Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. João 
França. 

O SR. PRESIDENTE (João França)- Concedo 
a palavm ao Senador Romeu Tuma. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá. 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Fmncelino Pe-
reira. (Pausa) . . 

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Pé-
res. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB- AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do omdor.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, embora 
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com atraso, o Presidetnte da República adotou on
tem duas medidas de grande importância para a 
Amazônia. Refiro-me ao decreto que proibiu a explo
ração de mogno e virola por dois anos e à medida 
provisória que alterou o Código Florestal, reduzindo 
de 50 para 20% as áreas que podem ser desmaia
das em cada propriedade rural, para fins de explora
ção agrícola. 

São medidas que vinham sendo reclamadas 
com muita insistência pelas entidades ambientalistas 
no Brasil e no exterior e que o Governo relutava em 
adotar. 

As exportações de mogno, uma das madeiras 
mais nobres da região, vinham sofrendo boicote 
no exterior e protestos veementes por parte das 
ONGs, como o Greenpeace e o World Wlldlife 
Fund, preocupadas com a possibilidade de extin
ção dessa espécie de madeira mu~o abundente, 
até há pouco tempo, na Amazônia, e que hoje vai 
escasseando. 

A redução da área desmatável em cada pro
priedade é uma medida recomendada até pelo bom
senso, Sr. Presidente. 

O Estado do Pará, até há poucos anos, so
freu um processo violento de desmatamento para 
a implantação de projetes pecuárjos que muito ale
taram o revestimento florfstico daquele Estado até 
osanos80. 

O Estado do Amazonas, felizmente, é dos mais 
preservados da região. Sendo o de maior extensão 
territorial da Amazônia e do País com hum milhão e 
quinhentos mil quilômetros quadrados, o meu Esta
do, segundo dados transcritos, hoje, pelo Correio 
Braziliense, vem sofrendo desflorestamentos em ín
dices anuais mu~o inferiores aos dos Estados vizi
nhos. Os dados referentes ao período 1992194, por 
exemplo, revelam que, enquanto Mato Grosso teve 
seis mil e duzentos e vinte quilômetros quadrados 
desflorestados e o Pará com quatro mil e duzentos e 
oitenta e quatro quilômetros quadrados, o Amazonas 
perdeu apenas trezentos e setenta quilômetros qua
drados, ou seja, quase vinte vezes menos do que o 
Mato Grosso e cerca de quinze vezes menos do que 
o Estado do Pará. 

A área desmaiada no Estado do Amazonas 
representa hoje, Sr. Presidente, apenas 3% do seu 
território, o que nos deixa em posição invejável no 
País. Nem, por isso, podemos nos descuidar. Já co
meçam a chegar ao Amazonas grandes empresas 
madeireiras da Malásia, como é do conhecimento 
público. Trata-se de empresas que produziram es
trago monumental naquele país do sudeste asiático 

e que adquiriram, recentemente, grandes extensões 
de terras do Amazonas, anunciando que produziriam 
madeira mediante projetes de manejo florestal. Tais 
projetes ainda não foram testados na Amazônia; 
mesmo aprovados, dificilmente serão cumpridos, de
vido à ineficácia das entidades do Governo brasilei
ro, como o lbama, encarregadas de fiscalizar. 

E por falar em fiscalização, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, esse é o grande problema. Receio muito 
que o decreto presidencial, em boa hora assinado, 
proibindo ou suspendendo por dois anos o corte de 
virola e mogno, fique no papel, como letra morta, 
pelo total desaparelhamento do lbama na região 
para proceder à necessária fiscalização. E receio 
também pelos violentos lobbles de políticos empre
sários que, certamente, se levantarão no sentido do 
descumprimento do decreto. 

O contrabando de madeira para os países vizi
nhos é muito grande, e temo que vá continuar em 
que pese ao decreto presidencial. De qualquer ma
neira, a simples existência da proibição, em se tor
nando ilegal a exploração, dará margem a que as 
entidades ambientalistas mobilizem-se no sentido de 
exigirem das autoridades o seu cumprimento. 

De forma que, as duas medidas, ontem, adota
das pelo Presidente da República, propostas pelo 
Ministério da Ciência e Tecnologia e do Meio Am
biente, só podem merecer aplausos daqueles que 
desejam o desenvolvimento sustentável da Amazô
nia e não um falso desenvolvimento à custa da de
vastação ecológica da região. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (João França)- Concedo 

a palavra ao nobre Senador José lgnácio Ferrei
ra.(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat 
Marinho.(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 
cabra I. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente e Srs. Deputados - perdão - primei
ro Sr"s. Senadoras - farei a justfficativa. 

Quando Deputado Federal, Sr. Presidente -
cheguei, aqui, no Congresso Nacional, mu~o moço, 
mal entrava na casa dos 30 - fiZ um discurso sobre o 
fortalecimento do Poder Legislativo. 

Depois voltei, em 1986, para a Câmara dos 
Deputados e aquele discurso que tinha ficado ador
mecido, reclamando providências - nós estávamos 
em pleno regime autoritário que fazia com que o Ju
diciário se enfraquecesse e o Legislativo se desmo-
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ralizasse - eu concluía o discurso, conclamando os 
meus colegas Deputados - vêem V. Ex's o por que 
da falha inicial -, dizendo que àquela altura se pode
ria deitar como Deputado e acordar no dia seguinte 
cassado. Os atos institucionais estavam aí à esprei
ta de todos nós. E, como quem faz uma previsão, 
acabei tendo o meu mandato panamentar cassado -
eu era Vice-Líder da Oposição - e dez anos de meus 
direitos políticos suspensos. 

Mas nunca me saiu da mente o fortalecimento 
do Poder Legislativo. 

Quando voltei, em 1986, .uma das minhas ale
grias foi poder ter' convívio com vários colegas que 
tinham sido cassados e com outros que emergiam 
na vida pública e que hoje são líderes nacionais - re
firo-me, com muita alegria, à Senadora Benedita da 
Silva. E ali fizemos o desenrolar da nossa constituin
te que desaguou na Constituição de 1988, imprimin
do ao Poder legislativo aquele fortalecimento com 
que eu sonhava em 1967/68. ·- ·· ···· -- · 

Sempre que alguém quer atirar pedras; é esta 
Casa, no· cenário político da Nação, que recebe 
sempre as manifestações desairosas. 

Pouco se fala do Executivo e, às vezes, se 
poupa o Judiciário, mas ao Congresso Nacional há 
sempre uma má vóntâde; uns dizendo que os Depu
tados lá na Câmara não comparecem e que aqui os 
Senadores estão ausentes. 

Sr. Presidente, tenho uma estatística em mãos 
que coloca por terra todos os qualificativos que são 
pejorativos ao Congresso Nacional. A estatística re
fere-se apenas ao Senado. Vejam, eminentes Sena
doras, que, na convocação extraordinária do Con
gresso Nacional, o Senado, apenas o Senado tem o 
seguinte quadro: matérias aprovadas em projetos 
enviados à Nação, 3; projetos aprovados e enviados 
à promulgação, 14; acordos internacionais, 7; opera
ções de crédito, 7; projeto aprovado e enviado à Cà
mara dos Deputados, 1; mensagens relativas a es
colha de autoridades, 3; mensagens relativas a es
colha de chefes de missões diplomáticas, 2; total de 
matérias aprovadas, 23. 

Ora, Sr. Presidente, se considerarmos os sába
dos e os domingos, a cada dia, de segunda a sexta, 
tivemos mais de uma matéria aprovada Apenas 
uma, porém, daria à Nação a resposta do Senado 
Federal do que é um trabalho sério, consistente e 
que dignifica uma casa legislativa. É o Projeto de Lei 
n• 63194, que institui o Código Nacional de Trânsito. 
Aprovado em primeiro turno, retomou à Ordem do 
Dia ontem, quando - e V. Ex" deve estar lembrado -
teve a sua discussão encerrada em turno suplemen-

tar e a apresentação de 209 emendas no espaço de 
cinco dias. 

Ora, isso dá bem a idéia de que não é possível 
se atirar indiscriminadamente pedras àqueles Pana
mentares que contribuem para com a Nação. E seria 
injusto, para não dizer reprovável, que não dissésse
mos e trouxéssemos para cá o trabalho que a as
sessoria faz, o que as taquígrafas realizam e o que 
os contínuos desempenham. Sintetizo tudo em dois 
companheiros de trabalho aqui, que são o Dr. Rai
mundo Carreiro Silva e a Dr" Claudia Lyra Nasci
mento. Citando o nome de ambos, estou fazendo a 
abrangência de todos os que vêm e que trabalham, 
às vezes com dificuldades - e agora refiro-me às ta
qufgrafas. Tantas vezes a Casa está em uma con
versa - quem senta aqui na primeira fila consegue 
descobrir a todo instante - em que não se percebe o 
que é ditO: Enquanto uma colhe, a outra revisa. Esse 
trabalho dignifica o Pariamento. 
·' '·"Ora/quando se pega um noticiário, seja de jor
nal ou de televisão, o que se ouve, o que se lê é 
simplesmente o bater na tecia de que o Poder Legis
lativo não trabalha 

Ainda hoje quando vinha para cá, ouvia o rádio 
e a notícia que se registrava era a de que os Parla
mentares tinham saído em revoada e só voltariam 
no dia 6, o que é absolutamente inverídico. Quando 
nada, a maioria expressiva das Sr"s Senadoras, 
40% delas, estão aqui numa manhã de sexta-feira. 
Só por isso já dariamos a resposta àqueles jornalis
tas que, em não freqüentando - e aqui faço justiça 
aos repórteres que colhem aqui e sabem quem tra
balha -, apenas buscam matéria para desmoralizar o 
Legislativo. 

E eu digo sempre: infeliz daquele que, em não 
valorizando o Legislativo, não sabe o que é uma fon
te da democracia. 

Nunca me pergunto qual é o custo para os co
fres da Nação de um Legislativo aberto, mas sei o 
quanto custa a liberdade de um povo quando este 
Congresso está fechado, quando aqui não ecoam 
os seus clamores, quando para cá não vêm os re
clamos pópulares. E quando sinto que alguém diz 
que um Deputado ou que um Senador está ga
nhando pouco, eu gostaria que dissesse que os que 
ganham pouco são aqueles que não estão ganhan
do à altura do que merecem, porque Lincoln já dizia 
que "aquele que não produz mais trabalho do que 
para o qual é pago não merece o que ganha". E eu 
acrescento: os que ganham trabalhando além da
quilo que deveriam fazer, por certo, mereceriam ga
nhar um pouco mais. 
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A Sr" Benedita da Silva - V. Ex" me permite 
um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço, com 
muita honra, V. Ex", nobre Senadora Benedila da 
Silva 

A Sr" Benedita da Silva - Senador Bernardo 
Cabral, estou atenta ao pronunciamento de V. Ex" e 
não poderia deixar de manifestar-me. V. Ex" fez alu
são a meu nome. 

O SR. BERNARDO CABRAL - E com muito 
prazer. 

A Sr" Benedita da Silva - Pude desfrutar da 
companhia de V. Ex" na Câmara dos Deputados. 
Sempre tivemos uma relação muito cordial, inde
pendentemente das nossas siglas partidárias. E V. 
Ex", não posso negar, acompanhou toda a minha 
trajetória desde quando eu era praticamente uma 
caloura na Câmara dos Deputados. Lá, juntamente 
com o nobre colega, pude introduzir vários artigos à 
Constituição brasileira que resgataní' a cidadania do 
povo negro, do povo pobre, das minorias em nosso 
País. Jamais esqueço o papel que V. Ex" exerceu 
como relator, função que pôde extrapolar por conta 
da sensibilidade que teve diante das propostas no
vas que provinham do povo brasileiro. E hoje V. Ex" 
nos revela para a mídia como aqueles que produzi
ram, e produziram muito, duranté esta convocação 
extraordinária, ao contrário do que se tem noticiado. 
V. Ex", mals uma vez, é a testemunha viva da traje
tória politica não apenas da Senadora Benedita da 
Silva, mas de tantos outros companheiros nesta 
Casa, porque V. Ex" é um dos Senadores mais assf
duos, é um dos que se têm pronunciado acerca de 
vários temas, e, talvez, seja um dos que mais têm 
aparteado os seus colegas, entre os quais me in
cluo. V. Ex" falou a respeito do que foi feito por este 
Senado Federal nesta convocação extraórdinária, 
destacando aqui o trabalho da Taquigrafia, o traba
lho do Dr. Raimundo Carreiro da Silva, da Dr" Clau
dia Lyra Nascimento, e eu gostaria de destacar, tam
bém, o trabalho da imprensa do Senado. Senador 
Bernardo Cabral, eu não o vejo manifestar-se so
mente neste plenário, mas, todos os dias, eu o vejo 
no Jornal do Senado, uma testemunha verdadeira 
do que temos aqui produzido. Eu quero parabenizar 
também o trabalho extraordinário desse jornal, por
que ele tem dado a alguns, talvez, o único espaço 
para projeção e repercussão do que faz aqui. Te
mos, com o Jornal do Senado - e não falo apenas 
para o Jornal do Senado -, levado, e também pela 
TV, infonnação ao País inteiro, o que acho relevan
te. Concluindo o meu aparte, quero dizer a V. Ex" 

que incluo, na relação dos projetes relevantes que 
aqui foram votados, um projeto que imputo de ne
cessidad_e extrema, que é o projeto da pequena e 
média empresa, que persigo juntamente com o Se- _ 
nado r José Samey e, quero crer, com V. Ex", porque 
entendo que com ele criaremos inais empregos, e, 
com pequenas empresas, grandes negócios. Muito 
obrigada 

O SR. BERNARDO CABRAL - Eminente Se
nadora Benedita da Silva, é claro que, neste pronun
ciamento singelo, o que destaco são os trabalhos 
deste Poder. Mas nada mais justo do que ressaltar a 
figura de V. Ex", que, ainda há pouco, acometida de 
uma hepatite, portanto dela convalescendo, tem 
comparecido às sessões. E o tem feito eu diria até 
que de uma fonna heróica, porque há algumas pes
soas que, com uma simples gripe, já têm desculpa 
para não eomparecer ao trabalho. V. Ex", atraves
sando um mal que é muito mais forte, não se cur
vou, não se intimidou e' veio para cá dizer, "estou 
presente". 

V. Ex" relembra a época da Constituinte, ainda 
há pouco citou as pequenas e médias empresas, 
cuja inserção na Constituição de 88, através de uma 
emenda do então Constituinte Ali! Domingos, foi 
aprovada - e teve a minha aprovação, como Relator 
-, e às quais, ainda ontem, o Senador José Samey 
fazia referência no discurso que pronunciou ao final 
da tarde, sobre a maldade que se comete contra 
esse projeto, porque ele é oriundo do Senado. 

Acolho o aparte de V. Ex" e, como nas vezes 
da nossa Assembléia Nacional Constituinte, pode
mos divergir na matéria mas, no fundo, temos sem
pre, no conteúdo, as mãos dadas, lutando em favor 
da sociedade. Muito obrigado, Senadora Benedita 

O Sr. Osmar Dias - V. Ex" me pennite um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Quero ter o 
prazer de ouvir V. Ex", Senador Osmar Dias, antes 
de prosseguir. 

O Sr. Osmar Dias- Senador Bernardo Cabral, 
eu estava em meu gabinete quando V. Ex" iniciou o 
seu pronurlciamento. Imediatamente, vim ao plená
rio para solidarizar-me com V. Ex", porque, como 
disse a Senadora Benedila da Silva, não é V. Ex" 
um dos mals assíduos. No ano passado, V. Ex" 
compareceu a 98% das sessão deliberativas do Se
nado, estando ausente apenas de uma, por compro
missos que, sei, teve em seu Estado. A presença de 
V. Ex" na tribuna desta Casa é constante e traz as
suntos de relevância para o País. Principalmente por 
ter sido o Relator da Constituição, em 1988, tem 
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sido fundamental a presença de V. Ex" no Senado 
para nos orientar nas disctJssões das emendas que 
estamos votando, aqui, à Constituição, que deve 
ser, sim, reformada. Pelo menos, eu sigo constante
mente a sua orientação, pelo vasto conhecimento 
que V. Ex" tem não apenas da Constituição, mas 
das leis em geral. Também sou daqueles que acham 
que o Senado, durante a convocação extraordinária, 
trabalhou, e trabalhou muito. Não fossem os entra
ves regimentais, com certeza teríamos avançado 
mais. No entanto, mesmo destacando apenas três 
matéria$ que foram aqui discutidas e votadas, é de 
se notar que valeu a pena esta convocação. De um 
dos projetes tive a honra de ser o Relator, na Comis-. 
sãc de Assuntos Económicos. Aprovamos, aqui, a 
privatização do serviço de telefonia celular e a sua 
abertura para o capital externo, o que vai ensejar in
vestimentos da maior importância para o Pafs, não 
apenas porque vai gerar empregos, mas porque vai 
tomar a nossa economia mais· competitiva. Estudos · 
de consuttores internacionais demonstram que a_ 
abertura do mercado da telefonia celular pennitirá a · 
melhoria da qualidade, a modernização, a equipara
ção com os países mais desenvolvidos P., assim, um 
crescimento da nossa atividade econômica em 1 0%, 
com crescimento, portanto, de 10% no nível de em
prego. Somente este projeto já justificaria, Senador 
Bernardo Cabral, a convocação extraordinária Vota
mos, em primeiro turno, o Código de Trânsito, inclu
sive com a participação de V. Ex", que fez inúmeras 
sugestões para o aperfeiçoamento desse código, im
portante para todos os cidadão brasileiros. Votamos 
o estaMo e a nova regulamentação das micrcs e 
pequenas empresas. Somente esses três projetes já 
justificariam a nossa pennanência aqui em Brasma. 
Trabalhamos, sim, e trabalhamos muito. Mas há 
equívocos, Senador Bernardo Cabral, e não costu
mo perder a ética, mas jamais deixo de ser sincero. 
Vi uma análise do DIAP e gostaria de aproveitar o 
momento para fazer um comentário. Nela foram cita
dos 100 Parlamentares como sendo políticos de 
destaque. Do Paraná apareceu um Senador, e af 
sim é que me impressiono, porque a imprensa não 
enxerga os que não comparecem ao Senado. O 
meu lado esquerdo, Senador Bernardo Cabral, está 
sempre vazio! E a imprensa não diz que o meu lado 
esquerdo jamais foi preenchido, em nenhuma vota
ção importante! E lá está o Senador José Eduardo 
Andrade Vieira como um dos cabeças do Senado, 
como grande articulador. Devo concordar com o 
DIAP. Ele ~.um grande articulador, sim! Articulador 
do Prcer, articulador do Prcer para o seu banco e ar-

ticulador de bons negócios, que podem resultar na 
compra da sua carteira imobiliária pela Caixa Econó
mica Federal; a carteira imobiliária de um banco que 
não pertence, repito, ao povo do Paraná - descul
pem-me os hipócritas: o Bamerindus pertence ao 
ex-Senador José Eduardo Vieira, e ele é um gran
de articulador em favor do seu Banco e dos seus 
negócios. Parabéns, Senador Bernardo Cabral, 
pelo seu pronunciamento, mas parabéns por defen
der esta instituição que V. Ex" honra e que nos 
honra a todos. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Os
mar Dias, em primeiro lugar, agraqeço o aparte de 
V. Ex". Em segundo, quere reparar uma omissão que 
V. Ex" faz propositadamente: onitiu que o Parlamentar 
mais assfduo no ano passàdo foi V. Ex". O nobre Se
nador Osmar Dias, Sr. Presidente, ganhou de mim por 
ter uma presença a mais, porque a minha única falta 
foi po~ ocasi!io do falecimento do meu innão, quan-
dó' tiVe' que ir a Manaus pâra o enterro. . . . . . . 

· A Imprensa, coritudo, não registrou a Sssidui
dadà do eminente SenadOr Osmar Dias, que, agora, 
faz um registre que não fere a ética, mas que pro
move um desabafo, que comprova uma assertiva. 
Não importa se os lá de fora não sabem quaiS os 
quP. fazem presença nesta Casa. Os que estão aqui 
sabem muito bem quais os colegas que trabalham, 
que produzem, que emitem opinião, que discutem, 
que votam, que discordam, que somam e que tantas 
vezes fazem críticas construtivas. 

Quando eu me referia ao Código Nacional de 
Trânsito que está em estudo, eu tinha certeza de 
que, na concessão dos apartes, eu perderia a chan
ce de abordar dois assuntos sobre os quais eu gos
taria de falar, porque há tantos talentos nesta Casa 
que eles não deixam pasSa.r a oportunidade. O pri
meiro aparte foi da Senadora Benedita da Silva. que 
lembrou o estaMo das micros e médias empresas; 
depois, foi o do Senador Osmar Dias, que lembrou, 
com muita propriedade, o problema das telecomuni
cações. 

É preciso, é necessário, impende reagir contra 
a fonna discriminada com que se pretende destruir o 
que há de mais forte numa democracia, que é o Po
der Legislativo. 

Sr. Presidente, tenho dilo aqui que precisamos 
ter a Imprensa como aliada Observem que, quando 
uma parte não funciona, a outra é amordaçada; quan
do uma não reclama, a outra não tem como registrar. 
No entanto, parece que há uma produção disseminada 
no sentido de sempre fornecer noticias ou plantar 
aquelas que não merecem ser chamadas de notfcias, 
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como se verdadeiras fossem, o que diminui, reduz a 
potencialidade daqueles que trabalham. 

Digo isso porque não sou um novato llo Legis
lativo. Como dizia no começo do meu discurso - e 
quero me valer dele para o encenamento -, a cada 
instante que se constrói passo a passo o edifício da 
democracia, se um dos pilares, que é exatamente o 
Poder Legislativo, for dele retirado, o ediffcio desa
bará com os outros dois, porque o Executivo tomar
se-á um ditador, e o Judiciário ficará amordaçado. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex" me permite 
um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Cem muita 
honra, Senador Josaphat Marinho. 

· o Sr •. Josaphat Marinho - Nobre Senador 
Bernardo Cabral, V. Ex" cuida do problema do torta- . 
lecimento do Poder Legislativo. Faz bem em situar o 
problema. Na verdade, o. Poder Legislativo, no Sra-. 
sil, sofre injustiÇas"~ j~stifica,,crít~ ,Ném 'lUdo que. 
aqui se faz é deitidaineiitê notidadÔ:·e5sa é a niáli- • 
dade. Os trabalhos permanentes da Casa não são 
devidamente acompanhados e levados à opinião pú
blica, só os assuntos excepcionais ou os que cau
sam escândalos. Os trabalhos ordinários, constan
tes, permanentes, das Comissões, por exemplo, são 
inteiramente desconhecidos da grande opinião. Não 
se julga, no Brasil, que há um dt.ver de informar in
dependentemente da aceitação das teses defendi
das. Isso é grave para o Congresso Nacional. Mas, 
por outro lado, o Congresso Nacional justifica crfti
cas que não deveriam ocorrer, ocorrem, porém, pela 
sua falta de autodefesa. Toda vez que é preciso 
agradar o Governo, o Poder Legislativo cede contra 
a sua própria autoridade. Esta semana, os jornais 
noticiaram, quase todos os dias, que os relatores 
das próximas emendas constitucionais que aqui vão 
chegar não serão escolhidos pela forma regimental, 
mas de acordo com os entendimentos entre os parti
dos, sobretudo com o interesse da posição oficial do 
Governo. Ora, o que é regulado normalmente pela 
Casa não pode ser objeto de transações. Pouco im
porta ao Congresso Nacional que, na forma do Regi
mento, seja designado relator alguém que não co
mungue com as práticas do Governo, com a sua 
orientação. Devem prevalecer as normas regimen
tais da Casa. À maioria cabe o dever de resistir ao 
parecer que seja porventura contrário. Mas é preciso 
assegurar a prática normal. Na medida em que o ho
mem comum lê que as escolhas dos relatores, em 
relação aos assuntos fundamentais, não obedecem 
regularmente à disciplina da Casa, màs ao interesse 
político, sobretudo ao interesse_ do Governo, descrê 

da seriedade do Poder Legislativo. Isso precisa ser 
corrigido. Não é apenas a injustiça que se faça a de
terminados Parlamentares, o problema não é tanto 
de natureza individual, mas é de caráter institucio
nal. Uma vez, no exmo, num dos seus longos exmos 
-foram dois-, Octávio Mangabeira fez uma reflexão 
e escreveu: "Foi a teoria das acomodações ilimita
das que aluiu no Brasil a política e os políticos." 
Continua aluindo. Muito obrigado. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Jo
saphat Marinho, no infcio deste despretensioso dis
curso, eu dizia que aqui chegava muito moço e, por
tanto, no ano de 1967, eu podia me dar o direito de 
fazer esse exercício sobre o fortalecimento do Poder 
Legislativo -lá se vão quase 30 anos! 

O Senador Josaphat Marinho era Senador à 
época. A partir daí, nasceu uma amizade entre mim 
e S. Ex" do tipo suficientemente forte para vencer o 
tempo, a distância e o silêncio. Ele, como Senador 
e eu; roino Depiltaao"·Federal, faZfarnos'parte de· a~ 
gumas comissões mistas do Congresso.· · · 

.. Vejá v. Ex", sr: Presidente, que o depoimé11to 
do· eminente Senador Josaphat Marinho se CaSa 
exatamente com o meu. Evidentemente há uma dife
rença entre a lamparina e o sol; S. Ex"; o sol; eu, a 
lamparina Mas a lamparina também dá.alguma luz, 
também clareia. Vê-se que ambos defendemos a 
instituição. 

· Não importam as pedras que são dirigidas a 
este ou àquele Parlamentar. O que é preciso é não 
deixar soçobrar o Poder Legislativo. Parlamento fe
chado é sinónimo de ditadura, em pleno apogeu. 

O Sr. Jefferson Péres .:.. Permite-me V. EX' 
um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL .:. Ouço V. Ex" 
com muita honra, Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres- Senador Bernardo Ca
bral, seguindo a mesma linha do eminente Senador 
Josaphat Marinho e de V. Ex" neste pronunciamen
to, digo que é vendade que a imprensa freqüenté
mente é injusta conosco: não reconhece, não ressal
ta o trabalho silencioso e quase subterráneo das co
missões, por exemplo. O que se faz de bom neste 
Congresso não é enfatizado, mas todas as falhás 
são divulgadas com enorme estardalhaço. No entan
to, Senador Bernardo Cabral, não há dúvida- V. Ex" 
reconhece isto - de que o Congresso também tein 
pecados. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Sem nenhuma 
dúvida. .. 

O Sr. Jefferson Péres- Devemos ser alrtôerf
ticos; jamais nos rendemos ao corporativismo. o· Se-
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nador Josaphat Marinho critica, com toda a razão, o 
fato de que, segundo noticiou a imprensa, os relato
res dos projetes foram escolhidos no Planalto. Pen
so que, dessa forma, o Congresso abdica dos seus 
poderes e até da sua dignidade. Senador Bernardo 
Cabral, as medidas provisórias, enxurradas delas, 
são reeditadas, sem que o Congresso nada faça 
para pôr cobro nisso, o que realmente depõe muito· 
contra a Instituição. Ontem, li as conclusões, as re
comendações da Comissão da CPI do Orçamento a 
respeito da sistematização que deve ser fe~a no Or
çamento, e até hoje não a fizemos, Senador Bernar
do Cabral. Há uma semana estou colhendo assina
turas- e V. Ex" foi o segundo subscritor- para a 
criação de uma comissão parlamentar de inquérito 
para apurar denúncias não de favorecimento políti
co, mas de intermediações nas liberações de ver
bas. Esse requerimento encalhou em 23 assinatu
ras. Os Srs. Senadores concordam com a criação da 
CP~ consideram-na necessária, mas,. como· ó, Pla
naito não quer, não assinam.' Isso significa àutôcas
tração do Congresso, Senador · Bernardo Cabral. 
Portamo, embora a imprensa seja munas vezes in· 
justa, somos muito complacentes com nós mesmos. 

O SR. BERNARDO CABRAl.- Eminente ~ 
nador Jefferson Péres, os que recusam a assinatura 
apesar de concordarem esqueeem-se daquele cida
dão que, à época da Monarquia, ao tentarem que 
ele sucumbisse ao desejo do Imperador, disse: 
"Tudo ao Imperador, menos a minha consciência". 
Esses deveriam estar lembrados de que a consciên· 
cia não se deve dar a quem quer que esteja à frente 
da Presidência da República. 

Ao concluir, Sr. Presidente, em pJimeiro lugar, 
agradeço a V. Ex" pela paciência, uma vez que meu 
tempo já terminou há muito, e aos eminentes Sena
dores que me apartearam e que me ouviram. Final· 
mente, conclamo que se faça distinção entre o joio e 
o trigo. Há bons parlamentares, há parlamentares 
regulares, e pode haver maus parlamentares; o que 
não se pode é levar a Instituição, o Poder Legislati
vo, ao descréd~o da população brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (João França) - Concado 
a palavra à nobre Senadora Regina Assumpção. 

A SR• REGINA ASSUMPÇÃO (PTB - MG. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, o motivo da minha manifesta
ção nesta sessão é alertar, mais uma vez, as autori· 
dadas federais, estaduais e municipais para a situa· 
ção de abandono e descaso em que se encontra a 
população mais idosa deste País. Esse alerta tam
bém se dirige às entidades representativas das cate-

gerias de médicos, enfermeiros e assistentes so
ciais, encarregadaS de fiscalizar o exercício profis
sional d~queles que tratam diretamente com grande 
parte desse público. 

Dirijo também esse alerta à Ordem dos Advo
gados do Brasil e ao Ministério Público, responsá
veis que são pela preservação dos direitos de cida
dania destes e dos demais segmentos da população 
brasileira. Os idosos requerem atenção especial, por 
se tratar de um segmento que vem crescendo mais 
em relação às demais faixas etárias. 

É também um apelo às universidades, pessoas 
e instituições que têm compromisso com a comuni
dade, com todos aqueles que trabalham para o de
senvoivimento do ser humano e para a conquista da 
justiça. 

O Brasil, por tantos anos detentor da imagem 
do país jovem e de jovens, não está preparado para 
a inversão da pirãmide social pelo envelhecimento 
de sua população. As estatísticas disponfveis são 
preocupantes quanto ao crescimento da população 
idosa no pafs. Encontrou-se uma denominação mais 
simpática e menos preconceituosa para ela: terceira 
idade, mas não foram criadas condições efetivas 
para a melhoria da qualidade de vida das pessoas 
dessa faixa etária. 

O que podemos constatar é o abandono puro e 
simples daqueles cidadãos idosos situados nas ca
madas de menor renda, e igual desprezo, verdadeira 
segregação, daqueles que dispõem de renda própria 
ou cujas tammas têm condições de mantê-los. São 
degredados de luxo em casas de repouso ou em cõ
modos apartados do resto da famma 

Embora preocupação antiga, despertou-me a 
atenção para o tema uma matéria publicada pelo jor
nal Estado de Minas na última terça-feira, dia 23, 
em noticiário dedicado à Semana do Idoso. A maté
ria informa que fiscais constataram uma série de 
problemas na Clínica de Repouso Nossa Senhora 
do Carmo, em Betim. Entre os aspectos mais graves 
está a promiscuidade entre os internos de diversas 
patologias ou patologia alguma, daqueles que ali es
tão apenas· por não ter onde ficar e não por estarem 
doentes. 

Segundo a reportagem do Estado de Minas, 
assinada pela jornalista Sandra Kiefer, estão sob o 
mesmo teto idosos, doentes mentais e alcoólatras. É 
óbvio, até mesmo para os leigos, que são situações 
que não podem ter o mesmo tratamento. O doente 
mental requer cuidado específico, totalmente diverso 
do que se aplica aos dependentes do álcool ou ou
tras drogas. 
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Mas o absolutamente inaceitável é a convivên
cia desse tipo de doentes com idosos saudáveis. A 
simples presença dos idosos nessa clínica ou casa 
de repouso já indica o grau de preconceito que se 
tem contra a terceira idade. É preciso ficar bem claro 
que idade não é doença. Aqueles que já não são jo
vens nem por isso devem ser encarados como 
doentes, imprestáveis ou dependentes. Ainda que· 
eventualmente mais fragilizados pelo passar dos 
anos, muitas dessas pessoas têm mais disposição 
para o trabalho, mais capacidade de aprender e 
mais vontade de servir que muitos jovens. 

Minha preocupação em buscar soluçõe& para a 
melhoria da qualidade de vida da terceira idade as- · 
sume agora caráter de emergência pela obrigação 
de alertar para que não se repitam novos casos 
corno o da Clínica Santa Genoveva, do Rio de Ja
neiro, onde o número de vítimas do descaso e da ·. 
cobiça, segundo a imprensa, já chega a 200. 

Não sou a ·primeirâ, e· certamente· não serei à., 
última, a abortl,ir esse tema nesta Casa. Outros já o 
fizeram, até com mais brilho. O caso lamentável e 
dramático registrado no Rio de Janeiro certamente 
não é único: outras casas de horrores, sem dúvida, 
estão em pleno funcionamento em outros pontos do 
País. 

Entendo que soluções simples, de baixo custo, 
podem ser adotadas para que tais fatos não se repi
tam. Mas o importante agora é que o Brasil passe a 
ter efetivamente políticas públicas voltadas para a 
terceira idade, para que essa possa ser, em breve, 
chamada até de melhor idade, aquela em que o ci
dadão, já tendo prestado sua contribuição para a so
ciedade, criado filhos e netos, passe a ser encarado 
na plenitude de sua cidadania. 

Para isso, em primeiro lugar, é necessário as
segurar aos idosos aposentadorias dignas. Para 
aqueles já desprivilegiados por toda uma vida e que 
chegam à velhice sem qualquer renda, que lhes seja 
assegurado o direito constitucional à pensão men
sal. 

Não podemos, no entanto, restringir nossa 
atenção ao aspecto económico, por mais fundamen
tal que seja. É preciso que encontremos mecanis
mos e instrumentos para que as prefeituras, bairros, 
associações e organizações não-governamentais 
sintam-se estimulados a construir centros de convi
vência para idosos. 

Não é necessário sofiSticação para esses cen
tros, senão conforto, e que eles, localizados estrate
gicamente, possam oferecer oportunidade de encon
tro entre os mais idosos e que desenvolvam projetes 

que os levem a reconquistar a própria cidadania; 
centros que os estimulem a participar ativamente da 
vida política de suas comunidades e do País. 

Da mesma forma como essa impessoal figura, 
o chamado •mercado", já descobriu a capacidade de 
consumo dos mais velhos e trabalha ativamente 
para lhes oferecer opções de compra e lazer, é im
portante que a classe pohlica veja na geração da 
terceira idade um contingente crescente de votos. 

Talvez essa realidade venha a despertar a úni
ca coisa que realmente fará com que se promova;n 
as profundas mudanças necessárias: vontade políti
ca de mudar. É indispensável, pensando num futuro 
bastante próximo, que sejam oferecidas aos mais 
idosos, aos que estão saindo do mercado formal de 
trâbalho, oportunidades efetivas de acesso a cursos 
reabilitadores e conscientizadores. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex" 
um aparte? . 

.. A SR~ 'REGJNA ASSUMPÇÃO- Tem V~ Ex" 
o aJiarte, Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senadora 
Regina Assumpção, primeiro, quero louvá-la pela 
oportunidade do seu primeiro pronunciamento na 
Casa. Quero até assinalar, com franqueza, o seu 
bom senso. Aqui chegando, não se precipitou em fa
lar; buscou, primeiro, conhecer as práticas da Casa 
para falar com a naturalidade com que o faz neste 
instante. Por outro lado, permita que destaque a im
portância do pronunciamento. V. Ex" trata do proble
ma fundamental do País ou de qualquer país: o ser 
humano, e o ser humano na idade em que precisa 
de ajuda e de auxilio. Vale dizer que, no seu pronun
ciamento, há uma observação valiosa: não basta 
crescimento económico, porque só há desenvolvi
mento real quando a política se faz na direção de 
proteger a pessoa humana. Essa é a grande essên
cia do desenvolvimento sociopolítico no nosso tem
po. É o que o seu discurso salienta, pelo que a cum
primento. 

A SRA. REGINA ASSUMPÇÃO - Muito obri
gada, Senador Josaphat Marinho. 

A Sr" Benedita da Silva - Permite-me V. Ex" 
umapárte? 

A SRA. REGINA ASSUMPÇÃO - Com pra
zer, ouço V. Ex". 

A Sr" Benedita da Silva - Senadora Regina 
Assumpção, estava aguardando o final do seu dis
curso para solicitar-lhe o aparte. No entanto, o Sena
dor Josaphat Marinho, com brilhantismo, antecipou
se. Não o fiz antes porque sei que V. Ex" ocupa, 
pela primeira vez, a tribuna para fazer o seu discur-
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so. Isso me fez lembrar o dia em que cheguei à Câ
mara dos Deputados e, como V. Ex', aguardei um 
tempo propício para me pronunciar. Pensei que, 
pela minha prática cotidiana de falar para multidões 
- todo protestante vive esta experiência de talar em 
praça pública ou nos plílp~os das igrejas em que se 
encontra, para 500 a 1.000 pessoas no mínimo-, se
ria fácil ·ocupar a tribuna. Contudo, no dia do meu 
primeiro discurso, tive uma forte tremedeira, mas me 
mantive firme, porque os meus Pares estavam lá me 
ouvindo, todos de pé. Eu estava nervosa, mas não 
queria deixar transparecer o meu nervosismo. Pedi a 
Deus que não permitisse que ninguém solic~ 
um aparte antes que eu chegasse ao .final do meu 
discurso; a partir dali, poderiam dizer o que bem qui
sessem. Hoje, lembrando-me desse dia - espero 
que não esteja acontecendo o mesmo com V. Ex' -, 
preferi aguardar o final de seu discurso para apar
teá-la. No entanto, já que o Senador Josaphat Mari
nho,. repito, com brilhantismo, aparteou-a, tomei a 
coragem de também fazê-lo. Estou acOmpanhando 
o prom.Irreiamento de V~ Ex~, que, como já disse c 
Senador Josaphat Marinho, é equilibrado, com o 
conteúdo perfeito para o momento, porque V. Ex' 
aborda a questão social no País. A terceira idade 
não está colocada como prioridade, pois não existe 
vontade política para isso. Tem9s uma Constituição 
- mais uma vez, cito o Senador Bernardo Cabral, 
que sabe disso perfeitamente - que dá a cada um 
de nós, do Executivo ao Legislativo, e aos familiares, 
a responsabilidade do cuidado com a terceira idade. 
Não podemos ter assistência social apenas na base 
do clientelismo ou do fisiologismo, mas, sobretudo, 
como um direito do cidadão. A criança e o idoso no 
Brasil praticamente não têm cidadania; situam-se 
nas extremidades, e é preciso que haja vontade polí
tica para fazer cumprir as garantias colocadas na 
Constituição. Essa não é apenas uma preocupação 
diferenciada, Senadora Regina Assumpção, mas, 
sobretudo, a garantia da continuidade da espécie 
humana, não a vendo somente como um instrumen
to de prestação de serviço; por isso, a necessidade 
dessa preservação e, no campo social, a assistência 
diferenciada que garanta essa continuidade; daf, a 
prioridade para as crianças; devemos dar ao idoso, 
depois dele ter sido o grande instrumento de produ
ção, o direito de continuidade, produtiva, sim, mas 
que também esteja socialmente integrado. Pois é 
um erro, um equivoco, pensar que a terceira idade 
signifique inutilidade, que não produza mais. Talvez 
não possa produzir - estou falando da relação de 
trabalho-, dependendo da profissão que exercia an-

teriormente, mas há toda uma necessidade, dentro 
do campo social, do aproveitamento da reserva de 
conhecimento intelectual da terceira idade, no senti
do de que o idoso possa se adequar a uma nova 
condição, relativamente a sua profissão. Essa é uma 
das principais questões que deveríamos abordar 
com relação ao direito à cidadania. Por outro lado, 
Senadora Regina Assumpção, costumamos excluir a 
terceira idade da convivência, que é necessária, a 
qual se caracteriza por uma famfiia integrada; tira
mos do idoso essa participação, que é secular. Ou
tra questão fundamental refere-se ao calor humano. 
Ao idoso nega-se até a prática amorosa, porque há 
o terrível equfvoco de que ele já. não pode ter ativi
dade sexual. No entanto, há necessidade de que 
também se dê a ele esse espaço, que é garantido 
pela natureza, e que nós, tecnicamente, tiramos 
dele. São questões que precisam estar no conscien
te de quem verdadeiramente faz e aplica a lei, pois é 
sobretudo uma questão .humana Não é uma ques
tão de direitos humanos, inas uma questão humana, 
das nossas relações de ~...ssoa para--Pessoa P---Or
tanto, V. Ex', com muita propriedade, enfoca esse 
assunto, sobre o qual muito bem outros já se pro
nunciaram, talvez não com tanto brilhantismo quanto 
V. Ex'. Espero que no Senado Federal V. Ex' e tan
tos outros possam dar continuidade à discussão de 
tema de tão grande importância. Espero também 
que possamos traduzir esse nosso discurso numa 
prática concreta da sociedade brasileira. Está de pa
rabéns V. Ex' por seu pronunciamento. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex' 
um aparte? Dessa maneira, V. Ex' responderá aos 
três aparteantes de uma só vez. 

A SR" REGINA ASSUMPÇÃO- Ouço V. Ex', 
com prazer. 

O Sr. Bernardo Cabral - Senadora Regina 
Assumpção, hoje estou com muita sorte. Ouvi não o 
discurso inaugural da Senadora Benedita da Silva 
numa câmara legislativa - pois é egressa da Cãma
ra de Vereadores do Rio de Janeiro-, mas ouvi o 
seu discurso de estréia na Cãmara, e hoje ouço o de 
V. Ex'. Claro que V. Ex" traz uma carga de respon
sabilidade que ela não trazia, qual seja a de substi
tuir um colega seu, Senador, que hoje é Ministro da 
Agricultura, o nosso companheiro, o Ministro Arlindo 
Porto. V. Ex', portanto, como bem acentuou o Sena
dor Josaphat Marinho, não teve pressa em fazê-lo. 
O aparte não tem como abordar a linha filosófica do 
seu discurso, porque a Senadora Benedita da Silva 
o fez com muita propriedade. Enfatizo a lembrança 
da convivência· com a terceira idade, em que foi res-
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saltado que se trata de uma questão de pessoa hu
mana para pessoa humana. O idoso, a terceira ida
de do nosso País, hoje já nem serve para vigia. Anti
gamente, dizia-se, quando a pessoa ultrapassava os 
cinqüenta anos, que podia ser convocada para vigia. 
Esquecem-se, por exemplo, de que na China, quan
do alguém quer aconselhar uma outra pessoa, per
gunta se tem um velho, um idoso em casa; se não 
tem, a recomendação é para que trate de conseguir 
um. É que a maturidade dá não só o sentido huma
no da compreensão, da tolerância, mas também de 
uma co(lvivência mais amen:;., de saber perdoar, de 
distinguir o essencial do acessório. O discurso de V. 
Ex" é denso. Não é um discurso apenas de quem 
quer estrear numa tribuna para dar um recado, mas 
de fixar uma posição. Nesse sentido, quero cumpri
mentá-la. 

A SRA. REGINA ASSUMPÇÃO - Muito obri-
gada . 

Precisamos fazer com que todos os departa; 
mentes e decanatos de extensão das universidades 
e faculdades brasileiras passem a desenvolver pro
jetas específicos para a terceira idade. Não só para 
que os idosos possam eventualmente voltar ao mer
cado de trabalho, à vidi produtiva e ao convívio so
cial, mas para que tenham o instrumental adequado 
para o exercfcio do voto. - . 

Se não cuidarmos dos mais idosos, com que 
promessas de. futuro vamos acenar aos mais jo
vens? Como motivar a nova geração, a geração que 
será o amanhã, se não assegurarmos dignidade aos 
que já percorreram a maior parte do caminho? 

Essa é, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, 
uma das minhas grandes dúvidas. Espero contar 
com a criatividade e competência dos meus pares 
para encontrar uma resposta, uma solução que pos
sibilite o reencontro da cidadania àqueles que tantos 
serviços já prestaram e que possamos usufruir da 
grande experiência que acumularam. 

E essa solução, tenho certeza, deve começar 
pelo atendimento ao idoso não mais como um apên
dice do Ministério da Saúde, que não se limite a in
ternar pessoas idosas como se doente fossem. A 
questão do idoso deve ser enfocada de forma multi
disciplinar, congregando esforços de diversas áreas, 
como o Ministério do Trabalho, Ministério da Educa
ção e Cultura, Ministério do Esporte e, principalmen
te, o Ministério da Previdência Social e sua Secreta
ria de Assistência Social. E, ao Congresso Nacional, 
cabe criar as condições para que esta Nação assu
ma a questão e que se forme a indispensável vonta
de polftica para sua solução. 

Muito obrigada. 

Durante o discurso do Sr. Regina As
sumpção, o Sr. João França deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jef
ferson Péres. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade, 
nos termos regimentais, por cinco minutos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, acaba
mos de elaborar um projeto de lei que estamos apre
sentando à Mesa e que estabelece a obrigatorieda
de da divulgação de recursos federais destinad9s a 
Estados e· Municípios. · 

É um projeto extremamente detalhado, que ob
riga o Governo Federal a divulgar para toda a Na
ção, seja através do Diário Oficíal da União, seja 
por intermédio da Voz do Brasil, todos os recursos 
possíveis de serem aplicados em obras prioritárias 
em Municípios e Estados da União. 

Além disso, estabelece critérios para definição 
de onde esses recursos devam ser aplicados. Esses 
critérios incluem a avaliação da necessidade do Mu
nicípio; portanto, ele tem de ter dados sobre o núme
ro de alunos por sala de aula, número de leitos por 
habitante, número de ruas astaltadas para investi
mento na urbanização, pessoas atendidas com água 
e energia para recursos nesse setor. Enfim, ele de
mocratiza o acesso aos recursos da União e procura 
evitar o clientelismo ou a ublização política de recur
sos públicos. 

Esse projeto, Sr. Presidente, vem em boa hora, 
porque V. Ex', por exemplo, é autor de uma Comis
são Parlamentar de Inquérito para investigar a distri
buição de recursos púbiicos do Orçamento da 
União. 

O Senador Carlos Wilson, que é um homem de 
linha de frente do Governo, fez graves denúncias 
aqui, há paucos dias, a respeito da má utilização ou 
da utilização polüica de recursos públicos da União. 
Isso no Governo Fernando Henrique Cardoso, que é 
considerado por todos um Governo decente, de um 
homem correto. Imagine V. Ex• o que ocorria em go
vernos anteriores. 

De forma que nos preocupamos com essa 
questão e procuramos elaborar um projeto bastante 
detalhado, que faça ·com que qualquer prefeito, de 
qualquer lugar deste País, tenha acesso a essas in-
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formações e possa repassá-Ias a todos, até para 
nós, pa~amentares. Assim poderemos interferir no 
sentido de não permitir a utilização política desses 
recursos. 

Quero registrar esse trabalho que fizemos com . 
muita dedicação e com muita boa vontade, no senti
do de corrigir esses erros e essas distorções, fazen
do justiça à distribuição das verbas federais para os 
Municípios e para os Estados deste Pafs. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

Ci SR. ADEMIR ANDRADE -Com muita satis
fação. 

O Sr. Josaphat Marinho - Não posso nem 
devo entrar na análise do projeto porque ainda não o 
conheço. 

O SR. ADEMIR ANDRADE -V. Ex" terá, sem 
dúvida, a oportunidade, e gostaria que fosse o rela
tor desse projeto. · 

O Sr. Josaphat Marinho - Quero apenas, na 
linha do seu pronunciamento, fazer uma observação 
sobre a oportunidade da matéria. A publicidade é a 
linha mestra de todo governo democrático. O que V. 
Ex" está pretendendo exatamente é isto: a publicida
de, sobretudo de aios que possam ser objeto de 
controvérsia. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Agradeço a V. 
Ex". Vou fazer um apelo ao Presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania para que dê a 
V. Ex" a relatoria dessa matéria. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Era esse o registro que gostaria de fazer. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres}- Antes 

de passar a palavra ao orador seguinte, há sobre a 
mesa projeto de lei que será lido pelo Sr. t• Secretá
rio em exercício, Senador Jonas Pinheiro. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 170, DE 1996 

Estabelece a obrigatoriedade de di
vulgação dos recursos federais destina
dos aos Estados e Municípios. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1° Fica, a União, obrigada a publicar, em 

seção própria do Diário Oficial, todas as matérias 
de interesse dos Estados e dos Municípios, em for
ma de Aviso, com definição e numeração por órgão 
de origem. 

§ t• Os Avisos de que trata esta lei serão con
siderados: 

I - de interesse geral, quando não determina
dos os beneficiários; 

II - de interesse específico, quando determina
dos os beneficiários. 

§ ~ Além da publicação a que se refere esta 
lei, fica o Poder Executivo obrigado a divulgar os 
Avisos: 

1- de interesse geral, no programa "A' Voz do 
Brasil", pelo período mínimo de cinco dias úteis; 

II - de interesse específico, por meio de corres
pondência dirigida a cada possível beneficiário, com 
aviso de recebimento. 

Art 2" Para efeitos desta llei, consideram-se 
de interesse dos Estados e Municfpios: 

I - as normas ministeriais e dos demais órgãos 
públicos que versem, no todo ou em parte, sobre di
reitos ou obrigações relacionados com Estados ou 
Municípios; 

II - I!S dotações orçamentárias localizadas; re
gionalizadas ou as de caráter geral que possam inte
ressar aos entes federados; 

III - os extratos de convênios ou outros instru
mentos congêneres celebrados entre a União e: 

a. as entidades privadas que promovam servi
ços de interesse público; 

b. órgãos públicos estaduais ou municipais; . 
IV - os pagamentos e empréstimos realizados 

por todos os órgãos públicos federais, inclusive da 
Administração ln di reta, às entidades a que ai ude o 
inciso anterior, bem como, os relativos aos Fundos 
Constitucionais de Participação. 

Art. 3° As normas que, por sua natureza, se 
desunirem a outros interessados além dos Estados 
e Municípios, serão publicadas na Seção I do Diário 
Oficial e na Seção Especial a que se refere o art t• 

Art 4° Sempre que houver qualquer recurso or
çamentário ou crediário disponível à utilização por 
parte dos Municípios ou Estados, o órgão público 
responsável por sua administração fará publicar, na 
Seção Especial a que se refere o ar!. 1° 

I - o montante dos recursos; 
II - os critérios para a eleição dos Estados e 

Municípios a serem beneficiados; 
III - o prazo para recebimento das solicitações; 
IV - as condições necessárias ao recebimento 

dos recursos ou do crédito, observados os limites de 
endividamento exigido pelo Senado Federal, no uso 
das competências que lhe são atribuídas pelo art. 52 
da Constituição Federal. 

§ t• O prazo a que se refere o inciso III deste 
artigo não poderá ser inferior a trinta dias, a contar 
da data de publicação do Aviso. 
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§ 2" Na definição de condições, não será admi
tida qualquer que venha; por sua natureza, criar dis
tinções entre Municípios e Estados, salvo as relati
vas à própria natureza dos recuiSOs, aceitar as de 
caráter regional, populacional, geográfica, económi
ca, entre outras. 

Art. s• Todos os recursos transferidos ou em
prestados aos Estados e Municípios serão, obrigato
riamente, vinculados a objetivos precisos, que cons
tarão do Aviso e do convênio ou instrumento congê
nere4 

Parágrafo único. Os objetivos serão sempre 
proporcionais aos valores a serem transferidos. 

Art. 6" Havendo demanda por determinado re
curso superior ao montante disponível, será dada 
prioridade àqueles que apresentarem os mais baixos 
níveis de interferência do poder público na corres
pondente função de governo. 

§ 12 As funções a que se referem este artigo 
serão as da Lei Orçamentária. 

§ 22 No julgamento· para priorização será leva
da em consideração a interferência pública pelas es
feras federal, estadual e municipal. 

§ 32 A definição dos benefsciários somente será 
efetuada após o prazo a que se refere o inciso III do 
art. 42 

. ' 
. · § 42 Para a aplicação dos critérios deste artigo, · 

serão levadas em consideração as estatfsticas pro
duzidas pelo Instituto Brasileiro de Geográfica e Es
tatística - IBGE. 

§ 52 Não dispondo, o órgão cedente dos recur
sos, dos dados necessários para a comparação, por 
inexistência no IBGE, será admitido o recebimento 
dessas estatíSticas, corno parte da instrução dos 
processos. pelos interessados. 

Art. 7° A decisão sobre os beneficiários dos re
cursos atenderá aos princípios da objetividade e da 
impessoalidade, sendo, para tanto, considerados, 
entre outros, os seguintes critérios: 

· ·t - número de salas de aula públicas por crian
ça i:!e clasSe pobre, para projetas de construção de 
escolas; · 

11 ~·número de leitos públicos por cidadão, para 
consirui;:ão' de hospitais; 

· III - percentual de vias públicas pavimentadas, 
para urbanização; · · 

IV - percentual de residências supridas com· 
água e esgoto, para obras dessa natureza. 

Parágrafo único. Em casos de calamidades pú
blicas, será admitido o afastamento dos critérios de 
que trata este artigo. 

Art. 6" O Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo e o Tribunal de Contas da União fiscaliza
rão o cumprimento do disposto nesta lei, cabendo a 
este último a aplicação das penalidades administrati
vas, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

Art. 7" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. . 

Art. 82 Revogam-se as disposições em contrá-
rio. 

Justificação 

A democracia exige, como seu pressuposto, a 
implantação de sistemas de atendimento às necessi
dades dos municípios com a adoção de critérios objeti
vos e claros, e que visem a alcançar o objetivo da Re
pública de reduzir as desigualdades inter-regionais. 

Não tem sido esta a prática no Brasil. Temos 
um Govemo Federal que abarca elevadíssima par
cela de receita tributária, e que impõe aos Chefes do 
ExecutiVo das entidades federadas a subordinação à 
humilhante trajetória de luta por recuiSOs públicos. 

Há. melhora, atualmente, no sentido de se im
pedir a transferência de recursos federais para pre
feituras inadimplentes, mas faltam os critérios justos 
e objetivos que norteiem a distribuição dos recursos 
federais. 

Ninguém conhece todas as exigências . feitas 
pelos diversos órgãos do Governo Federal para se 
obter recursos, incluindo convênios, financiamentos, 
repasses especiais, transferências sob todos os títu
los, subsídios etc. Talvez apenas os lobistas ou os 
políticos intimamente relacionados nos círculos do 
poder. 

O Brasil é um imenso País, e munos municí
pios, pelo simples fato de desconhecerem as possi
bilidades, não conseguem obter recursos, junto ao 
Governo Federal, para atendimento das necessida
des básicas de sua população. 

O complexo univeiSO de portarias, decretos e 
outros atas que diariamente são publicados no DOU 
liberando recursos diversos, dá apenas a publicida
de desses atas. Inclusive nos úHimos dias a impren
sa veiculou matérias sobre a manipulação de recur
sos, no ej)isódio da assinatura de convênios com 
municípios, antes do prazo final determinado pela lei 
eleitoral. 

Entretanto, verifica-se que essas notícias que 
fazem parte do cotidiano da imprensa brasileira, 
sempre citam malversação de recursos, clientelismo 
e outras irregularidades. 

A sistemática até hoje implantada é perfeita · 
para prática do clientelismo, o que fere o princípio da 
moralidade que deveria reger a atividade pública. 
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Este projeto de lei vem, se não eliminar o clien
telismo, pelo menos criar regras claras que difiCul
tem sensivelmente tel prática, beneficiando os Muni
cípios e Estados responsavelmente administrados e 
concomitantemente mais carentes. 

Especialmente no que se relere à saúde e edu
cação, propõe· que os recursos federais destinem-se 
a comunidades menos assistidas. 

Assim, oferecemos à Democracia um meio 
pelo qual possa ela cumprir com seus objetivos de 
atender o mais carentes e os mais responsáveis no 
trato oom a coisa pública, lançando por terra o espa
ço hoje preenchido pelos oportunistas, inimigos que 
são daqueles a quem de lato se destinam os recur
sos públicos. 

Sala das Sessões, 26 de julho de 1996. -: Se
nador Adem ir Andrade. 

(À Comissão de Constituição Justiça e 
Cidadania -.decisão derminativa.) _ ,. 

:\• ..:..·. :.. .; -···. : ·- •1 • •.c .;..._ .:·~1- . . , . ;; '.. .....: - f 

. O SR. PRESI()ENTE (Jefferson .Péres) - O . 
projeto será publicado e remetido à comissão com
petente. 

.. O inicio da sua tramitação será no dia t• de 
agosto •. 

Com a palavra, p_or 20 minutos, o Senador Os
mar Dias. 

O SR. TOTÓ CAVALCANTE- Sr. Presidente, 
peço a palavra para urna comunicação inadiável, 
com a permissão do ilustre Senador Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, infeliz
mente, tenho um võo a tornar. Se o Senador for usar 
da palavra, não terei tempo para o meu pronuncia
mento, pois tenho que ir para o aeroporto. 

O SR. PRESIDENTE {Jefferson Péres) -
Como a Mesa já havia concedido a palavra a V. Ex",·. 
Senador Osmar Dias, fica. a seu critério ceder ou 
não o tempo ao orador. 

O SR. OSMAR DIAS { -PR. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presi
dente, em função do horário, peço escusas ao Sena
dor Totó Cavalcante, que, com certeza, aguardará o 
meu pronunciamento para fazer a sua comunicação, 
que é inadiável. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a cultu
ra do café já proporcionou ao Pais muito desenvolvi
mento. 

Nas décadas de 50, 60 e até na metade da dé
cada de 70, a cultura do café foi, sem dúvida, o mo
tor de desenvolvimento não apenas da agricultura 
mas também da economia brasileira. O calé era tão 
importante para o Brasil que houve uma inversão da 
população rural e urbana, motivada pela erradicação 

de parte do parque cafeeiro nacional nas décadas 
de 70e 80. 

Aqui, neste plenário, muitos Senadores já se 
manifestaram sobre o fato de que, há trinta anos, 
78% da população vivia no campo; hoje, 78% da po
pulação vive na cidade. 

. Em função da erradicação da maior parte do 
parque cafeeiro nacional é que tivemos essa inver
são, porque o café é uma cultura que emprega in
tensamente mão-de-obra, é a cuHura que mais em-
prega mão-de-obra. · 

A dispensa do trabalho no campo levou os 
trabalhadores a procurar emprego nas cidades, o 
que muitas vezes não conseguiram, tendo que se 
conformar com subempregos, com subsalários. 
Por isso, venho à .tribuna não apenas alertar para 
o fato que está ocorrendo mas taritbém sugerir pro
vidências.· 

,,. O café fo.i. tão importante ao desenvolvimento 
nacional- que chegou a dominar 60% do mercado 
mundial na ·década de 60; tanto é que o Porto de 
Trieste, na ltãlia, construiu um terminal apenas para 
receber o café brasileiro. A marca "Café do Brasil" 
era conhecida, respeitada e, sobretudo, comprada, 
consumida em todc o mundo. 

Mas os anos se passaram, Sr. Presidente, e 
nós tivemos atitudes ou medidas, adotadas pelos 
governos que se sucederam, nefastas à cultura do 
café, tão nefastas quanto as geadas que levaram à 
erradicação de parte do parque cafeeiro. As geadas, 
principalmente as do Paraná, foram as responsáveis 
pela redução de área e, portanto, de produção. Mas, 
sem nenhuma dúvida, medidas do governo também 
concorreram para isso. E a principal delas, a mais 
negativa. foi a extinção de Instituto Brasileiro do . 
Café, que tinha como atribuição principal gerenciar, 
coordenar as políticas comerciais de café do Brasil 
para o mundo. O Instituto Brasileiro do Café era um 
instituto respeitado no mercado internacional e, 
quando opinava a respeito do mercado, valia a sua 
opinião. Mas, infelizmente, sob pretexto de enxuga
mento da máquina administrativa e de racionaliza
ção administrativa, foi extinto, e uma cultura que proc 
porcionQu tantos empregos e tantas divisas, inclusi
ve contnbuindo para a balança comercial positiva 
em muitos anos no Brasil, ficou acéfala. Ora o Minis
tério da AgricuHura tentava administrar a questão, 
ora o Ministério da Indústria e Comércio. 

Mas, Sr. Presidente, enquanto o Ministério da 
Indústria e Comércio de hoje se preocupa, parece
me, apenas com carros e brinquedos, vamos vendo 
culturas importantes como a do café sendo destruí-
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das em nosso Pafs. O algodão é o exemplo mais re
cente, juntamente com o trigo; o café vem logo ao 
lado dessas duas culturas, com a importãncia que 
confere ainda para a balança comercial. 

Se fiZermos um cálculo de 17,5 milhões de sa
cas exportadas, em média, pelo Brasil todos os 
anos, a um preço que, há três meses, Sr. Presiden
te, estava a US$150,00 a saca, vamos chegar a 
uma soma de exportação de café em tomo de 
US$2,4 bilhões em dMsas que o Brasil conquista to
dos os anos. No entanto, fatores externos estão fa
zendo corri que o preço do café caia. Assim, de 
US$140,00 a US$150,00, preço que se mantinha há 
dois, três anos, o café apresenta, hoje, um preço 
que não ultrapassa mais US$1 00,00 a saca. Perde o 
produtor, perde o exportador e perde o Brasil, que 
deixa de conferir à sua balança comercial recursos 
valiosíssimos, especialmente num momento em que 
o Brasil experimenta déficits sucessivos na balança 
comercial; tanto é que acumula, no primeiro semes- · 
Ire de 96, um déficit próximo a US$6 bilhões. 

O café pode proporcionar fatores de desenvol
vimento, como a geração de emprego, de divisas in
ternas, o aquecimento da economia de Estados im
portantes dentro do contexto nacional e, sobretudo, 
o equilibrio da balança comercial pelo valor agrega
do que representa no mercado internacional. Mas 
não há, por parte do Governo brasileiro, hoje, ne
nhuma atitude que leve a pensar que há uma preo
cupação com relação a esse assunto. 

Ao ver o Senador Josaphat Marinho, lembro
me que fato semelhante está ocorrendo com o ca
cau da Bahia São culturas, aliás, que fizeram a His
tórià oeste. Pafs dentro do mesmo contexto - expor
tação, balança comercial, ajuda no desenvolvimento 
de Estados, geração de empregos - e, no entanto, 
aquilo que ocorreu com o caeau, corremos o risco 
de ver acontecer com o café. Não temos a vassoura
de-bruxa no café, mas temos as bruxas que fazem 
as suas medidas irresponsáveis interferirem direta
mente no futuro da cultura. Extinguir o IBC foi uma 
irresponsabilidade. Não colocar um outro órgão para 
coordenar a polfiica externa de um mercado sensí
vel como o do café é outra irresponsabilidade sem 
proporções. 

Sr. Presidente, o que eStou pregando é que o 
Senado tome uma providência através da sua Co
missão de Assuntos Econõmicos. 

O Sr. Totó Cavalcante - Permite-me V. Ex" 
um aparte, nobre Senador Osmar Dias? 

O SR. OSMAR DIAS - Ouço o aparte de V. 
Ex". 

o Sr. Totó Cavalcante - Apenas para lembrar 
que, além do cacau, também a borracha Temos na 
Amazônia uma verdadeira selva de seringais e, no 
entanto, importamos borracha. Aonde estão queren
do nos levar? Por aí, acho que a política brasileira 
esquece do setor de produção para investir no setor 
de indústria, causando prejuízo até na vocação do 
próprio brasileiro. Muito obrigado pelo aparte. 

O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado, Sena
dor Totó Cavalcante. Realmente incluo o seu aparte 
ao meu pronunciamento. O caso da borracha é pa
recido com o do cacau e muito semelhante ao caso 
do café. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex" 
um aparte, nobre Senador Osmar Dias? 

O SR. OSMAR DIAS - Ouço, com prazef, o 
aparte do nobre Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex", além de re
ferir-se agora, de passagem, ao cacau, cuida espe
cialmente do problema do café. Mesmo na Bahia 
esse problema da cu~ura do café tem sofrido todas 
as inconveniências de administrações errõneas. 
Lembre-se V. Ex" que, há anos, houve uma reco
mendação geral de erradicação do café. Grandes 
proprietários, em função da má orientação do Banco 
do Brasil, empobreceram, porque, depois da erradi
cação, não receberam o valor correspondente à la
voura desfeita. Embora os contratos feitos, não fo
ram devidamente cumpridos sob a alegação de que 
as áreas não correspondiam à realidade. Mas isso 
depois de desfeita a cuitura. Novamente recomenda
ram plantar café. Na Bahia plantou-se café, e a crise 
outra vez se instalou. Ainda no princípio deste ano, 
visitando a cidade de Conquista, que é a ·zona princi
pal do café na Bahia, fui ali informado de que a que
da na produção era assombrosa, influindo decisiva
mente no empobrecimento da região. 

O SR. OSMAR DIAS - Senador Josaphat Ma
rinho, além dessa besteira sem proporções de man
dar erradicar e até pagar para erradicar o café na 
década de 70, li - e achei que era uma piada de 
mau gosto.- no ano passado, nos jornais, que o en
tão Ministro da Agricultura dizia que, para fazer com 
que o preço do café reagisse no mercado internacio
nal, o Brasil teria que queimar estoques. Reduzindo 
a oferta, poderia, portanto, fazer reagir o preço, Ora, 
não dá nem para comentar uma proposta de tama
nha burrice. 

É assim que vem sendo conduzida a polftica 
do café em nosso País nos últimos anos. Sem um 
órgão técnico que possa orientar os produtores, fica-
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mos sujeitos às informações de mercado dos impor
tadores. 

As informações de mercado vêm do Departa
mento de Agricultura dos Estados Unidos. É o De
partamento de Agricultura americano, Sr. Presiden
te, que diz qual é o estoque mundial, qual o poten
cial de exportação daquele ano, qual o estoque final, 
qual o consumo. E isso determina o preço. Qualquer 
economista - ou nem precisa sê-lo - sabe que são 
esses fatores que determinam o preço final de um 
produto. 

Ora, a informação é muito importante e não te
mos um órgão técnico que possa oferecer informa
ções ao mercado exportador. As informações estão 
todas nas mãos dos países importadores. · 

É por isso que estou propondo que o Senado 
Federal, por intermédio da sua Comissão de Assun
tos Económicos, constitua uma subcomissão para 
trataF- ~specificamente desse- assunte) com Senado
res de Estados produtores. Poderemos, por exem
plo, convidar a Colômbia; que é o nosso parceiro -
os dois países compietam· cerca de 42% da produ
ção e do mercado exportador mundial-, para, juntos, 
fazermos um acordo de exportadores. O que existe 
hoje são. acordos de importadores. Eles fazem o 
acordo, determinam o preço de mercado e os países 
exportadores são obrigados a obedecer. 

Sr. Presidente, com essa queda de· preços em 
três meses; podemos verificar, numa conta rápida, 
que estamos perdendo quase US$1 bilhão por ano. 
E o Brasil não está em condições de jogar US$500 
milhões a mais num projeto Sivam, por exemplo; 
não está em condições de jogar tanto dinheiro nos 
bancos . e- abrir mão, no mercado exportador, de 
US$800 milhões a US$1 bilhão ao ano. Creio que 
precisamos fazer alguma coisa. 

Não há, por parte do ltamaraty, nenhuma atitu
de que me leve a pensar que esse assunto faça par
te da pauta de preocupações daquele Ministério. 
Também não faz parte da pauta do Ministério da 
Agricultura, que não se pronuncia a respeito; tam
pouco do Ministério da Indústria, Comércio e Turis
mo, cujo Ministro tem falado muito em brinquedos, 
carros· e autopeças. No Brasil não há apenas carros, 
brinquedos e autopeças. Até prova em contrário, 
não comemos porcas, parafusos, arruelas. Precisa
mos cuidar da nossa agricultura, e acho que é o mo
mento de o Ministro da Indústria, Comércio e Turis
mo sentar-se com o Ministro da Agricultura para pro
porem a criação de um órgão técnico conjunto entre 
os dois Ministérios para administrar a política comer
cial de uma cultura de extrema importância não só 

para a economia naciona!, mas também no aspecto 
social. 

Essa subcomissão do Senado terá que fazer 
reuniões com o setor produtivo, escutando, de quem 
entende ou de quem está vivendo o drama, sugestõ
es para as providências a serem tomadas. Tenho, 
evidentemente, um plano, que apresentarei ao setor 
produtivo. Essa subcomissão também poderá ir até 
a Colômbia ou convidá-la para vir aqui. O Brasil pro
duziu 2:7,5 milhões de sacas; a Colômbia, 13 milhõ
es de sacas este ano,· ou seja, 42% do mercado. 
Nós vamos exportar 16,5 milhões de sacas e a Co
lômbia 11 ,5 milhões, perfazendo cerca de 45% do 
mercado exportador: Portanto, precisamos chamar a 
Colômbia para con\!ersar para que se organizem os 
países exportadores e daí partam para o acordo 
com os países importadores. Primeiro reúne-se 
quem vende, depois quem compra. Faz-se, então, o 
encontro dos dois para proporcionar. o equilíbrio que 
possa dar estabilidade à cafeicultura nacional, que é -
geradora de renda e de emprego. 
---Ã-proposta que fiz-foi-aceita pelo Pmsidente-da 
Comissão de Assuntos Econõmicos. Pena que não 
tenha havido quorum na última reunião para que 
pudéssemos votar e já começar a trabalhar nesta 
semana. Vou aguardar, Sr. Presidente, a próxima 
reunião da Comissão de Assuntos Económicos para 
pedir o apoio dos outros Srs. Senadores membros, 
pela importância que representa a cultura do café nes
te momento para o País e para o próprio Governo, que 
necessita equilibrar a balança de pagamentos. 

Muito obrigado, Sr; Presidente. 

O SR. TOTÓ CAVALCANTE- Sr. Presidente, . 
peço a palavra para uma comuniCação in~ável. : : ' 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Nos -
termos do art 14 do Regimento.lntemo, tem a pala
vra o nobre Senador Totó Cavalcante.. · · · · 

S. Ex" dispõe de cinco minutos. 

O SR. TOTÓ CAVALCANTE (PPB-TO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente,-desejo apenas comunicar-à 
Casa o falecimento do Dr. lzac Cavalcante, na cida
de de Paraíso do Tocantins. 

O Dr. lzac cavalcante foi vereador dll Pium, 
autor do Projeto de Emancipação da cidade de Pa
raíso, e o primeiro dentista em Paraíso do Tocantins. 
O Dr. lzac cumpriu dois mandatos de vereador e 
exerceu a função de 1• Escrivão do Crime de Paraf
so. Dedicou-se à vida pública, finalizando recente
mente como Presidente da Associação dos Aposenta
dos e Pensionistas de Paraíso, da qual foi fundador. 
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lzac Cavalcante deixou esposa, O. lzaira Lopes 
Cavàlcante, e seis filhos: ldelson Oder Lopes Caval
cante, José Francisco Cavalcante Neto, ldelvan Lo
pes Cavalcante, lzac Soares Cavalcante Rlho, Wi
liam Lopes Caval.cante e Shir1e Maria Lopes Caval-
cante. · 

Sr. Presidente, naqueles tempos duros de des
bravamento da Amazônia, o Dr. lzac foi perseguido 
pela revqlução e foi preso. Em razão de fazer da sua 
profissão de dentista um verdadeiro sacerdócio, re
sistiu à truculência daquela época e concentrou o 
seu idealismo na construção da democracia. 

Muito obrigado. 
O SR. ROMERO JUCÁ- Sr. Presidente, peço 

a palavra como Lfder do PFL 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Tem 

a palavra o Senador Romero Jucá. 
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Como líder, 

pronuncia o seguinte discurso. Sem revisãa dó ora
dor.) -Sr. Presidente, pedi a palavra pela Uderança 
do PFL apenas para comunicar à casa que ontem 
houve a passagem da Direção do nosso Partido: o 
Presidente Jorge Bomhausen, que foi designado 
Embaixador em Portugal pelo Governo brasileiro, 
passou-a para o Vice-Presidente, Deputado Federal 
José Jorge Vasconcelos, de Pernambuco. 

Gostaria aqui, Sr. Presidente, de registrar, em 
primeiro lugar, o grande trabalho realizado pelo Pre
sidente do nosso Partido,- Jorge Bomhausen. Ho
mem de formação liberal, de extrema seriedade e 
competência, conhecido nacional e internacional
mente, o Presidente Jorge Bomhausen fez um belís
simo trabalho de consolidação do Partido e, mais do 
que isso, de posicionamento do Partido nos momen
tos importantes da história recente nacional. 

Tem sido a direção do PFL um pilar importan
tíssimo não só das reformas democráticas mas tam
bém das reformas econômicas e sociais que o Pafs 
tem vivido nos ú~imos tempos. Como Lfder do PFL, 
é, mais do que meu dever, minha satisfação ressal
tar aqui o trabalho grandioso empreendido por Jorge 
Bomhausen e agora também a sua nova missão 
que, sem dúvida, vai honrar muno não só o Governo 
brasileiro mas também e especialmente as cores do 
nosso Partido. 

O Presidente Jorge Bomhausen assume a Em
baixada de Portugal e poderá, sem dúvida nenhuma, 
com o seu trabalho, com a sua experiência, consoli
dar o espaço brasileiro na Comunidade Européia, 
tendo Portugal como porta de entrada. 

Por outro lado, assumiu a Presidência do 
Partido o Deputado Federal José Jorge de Vas-

concelos, a quem, pessoalmente, por laços de ami
zade, sou muito ligado. Tive a honra de ser seu che
fe de gabinete quando ele foi Secretário de Habita
ção do Éstado de Pernambuco, e trabalhei com ele 
também na Secretaria de Educação do Estado de 
Pernambuco. 

Por toda a sua história política, em Pernambu
coe no País, por toda a sua garra, campetência e 
espírito administrativo, tenho certeza de que o Depu
tado José Jorge vai continuar o brilhante trabalho 
realizado pelo Presidente Jorge Bomhausen. E, 
cada vez mais, o PFL, como um Partido soberano, 
democrático, que busca a melhoria das condições 
de vida da população brasileira, irá sé consolidar es
trategicamente no Pafs. 

Gostaria de registrar que a primeira eção do 
Presidente José Jorge foi exatamente organizar uma 
ampla discussão no Partido, com convidados, para a 
realização de um seminário sobre a proposta que o 
PFL fará para apoiar a reforma agrária- questão ex
tremamente importante nos dias aluais. 

Portanto, fica aqui este registro, Sr. Presidente, 
e a satisfação de ver, por um lado, o Presidente Jor
ge Bomhausen designado para as novas missões que 
vão engrandecer a sua vida polrtica e o Partido; por 
autro lado, que o Partido continuará em excelentes 
mãos, as do Deputado José Jorge de Vasconcelos. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra, nos termos do art. 14 do Regimento 
Interno, ao Senador Edison Lobão. S. Ex" dispõe de 
5 minutos. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para uma 
comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, Sr"s. e 
Srs. Senadores, segundo dados diariamente divul
gados pela imprensa, baseados em informativos de 
órgãos nacionais e internacionais, está ocorrendo no 
mundo uma conjuntural escassez de alimentos. 

No Brasil, paralelamente a esse fato, registra
se, nos vários pontos do Pais, uma queda no preço 
das terras cultiváveis. Entre fevereiro de 1995 e fe
vereiro do corrente ano, caiu em 36,82%, no Estado 
de São Paulo, o preço médio por hectare das terras 
de qualidade, corrigido pelo IGP, e, no Paraná, hou
ve uma queda real de 33% em relação ao hectare 
de terra deslocada e mecanizada. 

Estes os dados divulgados pelo Instituto de 
Economia Agrícola de São Paulo. · · 

Entre nós, parece clara a vinculação do risco 
de escassez de alimentos, a serem produzidos por 
nossos produtores, e a queda no preço das terras 
agricultáveis. 
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Na essência de tais problemas estão as sabi
das difiCuldades por que passam os nossos homens 
do campo. Mesmo as terras de melhor qualidade, 
após proporcionarem boas colheitas, necessitam 
dos nubientes que lhes toram extrafdos das entra
nhas, e dos corretiVos que devolvam sua produtivi
dade. 

Aí inicia-se o primeiro elo que envolverá o agri
cultor brasileiro num círculo vicioso do qual dificil
mente escapará. Depara-se com os altos preços dos 
fertilizantes; vai ao banco, se tem crédito, para bus
car os financiamentos que viabilizem a continuidade 
do seu trabalho. E, aflflal, assume dividas que, em 
função dos juros extorsivos, não terá condições de 
pagar com o resultado das suas Muras colheitas. 

Temos acompanhado dramáticas reportagens, 
na televisão e na imprensa, que expõem tais dificul
dades. Agricultores, muitos de porte médio, que sim- · 
plesmente paralisaram suas atividades, dedicando
se apenas ao cultiVo da sobrevivência familiar. Ou-' • 
tros que, massacrados pelas dfvidas assumidas jun
to aos bancos - entre os quais os estatais -, entre
gam todo o seu património aos credores e deslo
cam-se para as cidades, juntando-se aos tantos de- ' 
sempregados que se acumulam desesperançados 
nos grandes centros urbanos. 

Já não me refiro, Sr. Presidente, à carência so
cial que desestimula a fixação familiar no campo, ob
jeto de pronunciamentos meus anteriores. 

Estou hoje apenas enfatizando que, sem os 
cuidados exigidos pela terra agricultável, não se lo
gram produções satisfatórias. E ao homem do cam
po está sendo praticamente inviável adquirir correti
vos e fertilizantes sem cair na infemizante malha do 
círculo vicioso dos juros impagáveis, que o levarão à 
ruína. 

Sem a adubação e outros cuidados não se al
cança a produção adequada. Sem produção, não há 
lucro. Sem lucro, não há estímulo para o replantio. 

Em face de tal realidade, perde o produtor e 
perde o Pafs. Com a escassez de oferta de alimen
tos, há o encarecimento dos produtos e, no final do 
círculo, ressurge o fantasma da inflação. 

o custo da terra em baixa, na verdade, ·bara
teia as desapropriações pretendidas· para a reforma 
agrária. Esquece-se, porém, que os colonos assen
tados nessas terras, e que terão assim realizado o 
sonho das suas conquistas, transformam-se em pro
dutores rurais e, do mesmo modo que os demais 
produtores brasileiros, vão sentir na pele as mesmas 
dificuldades para adquirir os fertilizantes necessários 
à produção das suas culturas. 

O sem terra assentado, portanto, será uma 
nova vftima da nossa polftica agrícola, levada adian
te sob a pressão de juros de agiota 

Os juros altos, como se sabe, vêm a ser uma 
estratégia necessária para frear o excesso de con
sumo, que levaria a uma expansão de pressões in-

. flacionárias. No entanto, é preciso que se reveja tal 
estratégia - o que, aliás, tem sido freqüentemente 
dito pelas nossas principais autoridades, embora a 
teoria do discurso ainda esteja longe da prática. Não 
se pode apertar demais o cinto, para que não se in
vertam os resultados colimados. 

Ainda recentemente, leu-se na imprensa que o 
Bank for lnternatlonal Settlements, o respeitado 
Banco de Compensações Internacional (BIS), que 
vem a ser um Superbanco Central, concfamou os 
Bancos Centrais nacionais a não perderem o sense da 
medda, aó se deixa~m influenciar pela tentação do 
exagero na dose que ilnpõefll ao combate à inf!ação. 

Compreende-se à dificuldade que envolve nos
sas autoridades económicas diante de tal dilema: 
sabem do efeito desestimulante e desastroso dos ju
ros altfssimos, talvez os mais elevados cobrados em 
todo o mundo, mas têm de se valer dessa estratégia 
para manter sob controle a inflação, corrosiva e des
truidora. 

No entanto, é preciso que se reexamine tal es
tratégia. Aparar os excessos que talvez existam. 

O fato sabido e reconhecido é o de que os nos
sos agricultores não têm condições de produzir à 
sombra de uma espada de Dãmocles, pronta a de
cepar-lhes a cabeça. E o País não pode esperar por 
muito tempo as soluções que salvem a agricultura 
brasileira. 

Sr. Presidente, são essas as dificuldades que 
estão sendo vividas, neste momento, pelos nossos 
agricuttores. E no epicentro dessa crise toda, há 
também o problema da reforma agrária, o qual aca
ba de se referir o eminente Senador Romero Jucá. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con

cedo a palavra à Senadora Benedita da Silva. S. EJ<" 
dispõe de 20 minutos. . 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, vou 
abordar um tema da atualidade da vida brasileira: as 
Olimpíadas. Faço-o, porque desejo aqui destacar a 
atuação dos atletas brasileiros. 

· As Olimpfadas têm origem na Grécia antiga, 
mas os jogos olímpicos modernos, disputados de 
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quatro em quatro anos, ressurgiram em 1894, tam
bém na Grécia, com a participação de 13 pafses e 
um total de 311 atietas, todos homens. 

Já nos 11 Jogos, realizados em 1900, na Fran
ça, 22 pafses participaram, com um total de 1.330 
atletas, competindo, na oportunidade, as 11 primei
ras mulheres atletas da história. Foi durante esse 
perfodo que se formou o Comitê Olímpico Interna
cional, com sede em Lausanne, na Sufça, com o ob
jetivo de organizar e administrar os Jogos. 

A partir daí, ainda que muitas vezes improvisa
damente, os Jogos foram acontecendo. Em 1908, 
em Londres, o evento realizava-se num nfvel um 
pouco mais profissional, e a sua organização e su
cesso renovaram as esperanças e as expectativas 
com o futuro das competições. 

O número de atletas participantes se manteve 
sempre crescente, assim como a participação das . 
mulheres, que, a cada Olimpfada, se fazia mais ex
pressiva. Em 1912, na Suécia, participaram 57 mu
lheres; em 1920, na Bélgica, 64 mulheres (foi quan
do, pela primeira vez, o Brasil participou das Olim- .. 
píadas); em 1924, na França, 136 mulheres; em 
1928, na Holanda, 290 mulheres, e assim por diante, 
até os dias de hoje, quando milhares de atletas femi
ninas participam ativamente das competições. 

Quero aqui destacar que nós inicestimos muito 
pouco no esporte e, sem dúvida··nenhuma, se temos 
algo para festejar, além das medalhas, é o fato de 
termos as nossas atletas colocando o Brasil em des
taque com a sua atuação. 

Sem querer aqui estabelecer um "Clube da Lu
luzinha", desejo registrar também que as nossas 
atletas não recebem nem mesmo o pequeno apoio 
dado aos atletas masculinos. No entanto, até mes
mo atletas assalariadas, que percebem salário mini
mo, estão conseguindo reverter a imagem do Brasil 
com a sua atuação. Não quero ser radical e severa, 
porque estou torcendo integralmente pelo sucesso 
do Brasil, do contrário de nada valerá a pressão que 
estaremos fazendo para que as Olimpíadas de 2004 
aconteçam no Brasil. 

O Sr. Romero Jucá - V. Ex" me permite um 
aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo o 
aparte a V. Ex". 

O Sr. Romero Jucá- Senadora Benedita da 
Silva, o discurso de V. Ex" é muito pertinente, por
que, a par de todas as vitórias decorrentes do esfor
ço empreendido pelos atletas nos Jogos Olímpicos, 
é importante também registrar - e não se pode es
conder isso - que não há, efetivamente, uma política 

sistematizada e direcionada para a formação de 
atletas, incentivo ao esporte, enfim, de tudo aquilo 
por que. V. Ex" está pugnando da tribuna. Gostaria 
de registrar que as vitórias eventuais que estamos 
tendo são fruto ou de um esforço pessoal de atletas 
abnegadas e dedicadas, que, muitas vezes, sacrifi
cam o próprio estilo de vida no sentido de buscar 
uma vitória - é o caso da maioria dos nossos atletas 
-; ou simplesmente é o esforço isolado de determi
nada empresa ou de determinado órgão público, que 
apóia ou patrocina determinado atleta. Penso que 
isso precisa mudar, precisa ficar claro que o Brasil 
tem que ter urna política de desportos voltada para a 
massificação, para a formação dos jovens, a fim de 
que não recorram às drogas, ao crime e não se de
parem com todas as circunstâncias ruins que, como 
sabemos, a juventude é exposta. Eu gostaria ~ pa- . 
rabenizá-la, como também de parabenizar e regis
trar a grande participação da bancada feminina nes
sas Olimpfadas. Sem dúvida nenhuma, são as mu
lheres brasileiras que nos estão deixando mais ale
gres, que estão lavando a nossa alma, que estão 
demonstrando efetivamente que o brasileiro pode 
disputar essa competição mundial de igual para 
igual. Meus parabéns às atietas brasileiras. Minha 
recomendação e meu apoio ao discurso de V. Ex", 
no sentido de que o Governo brasileiro, um dia, te
nha uma polftica de esportes voltada para a forma
ção efetiva e apoio aos jovens desportistas brasilei
ros. 

A SRA. BENED!TA DA SILVA- Agradeço o 
aparte de V. Ex", que muito acrescenta ao meu dis
curso. 

Parece-me que o assunto reflete apenas mo
mentos de lazer. Todavia, sabemos do espfrito das 
Olimpfadas, do sonho reafizado pelo Barão de Cou
bertin, uma vez que o surgimento da Vila Olímpica 
foi uma torma de incentivar o espírito esportiVo e a 
aproximação dos povos. Não é algo banal. Sabemos 
que alguns avanços tecnológicos surgiram nessa 
ocasião, como os cronómetros automáticos e as cã
meras para auxiliarem na precisão dos resultados. 
Parece que não estamos acompanhando os avan
ços tecnológicos que precedem a preparação dos 
atletas. É para isso que eu gostaria de chamar a 
atenção do Plenário. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, os Jogos 
estiveram parados. Mas, em 1948, Londres, em 
meio aos escombros da guerra, aceitou sediar os 
XIV Jogos, quando surgiu o prazo de duração infe
rior a um mês para a sua realização, adotado a partir 
de então. Foi a primeira Olimpfada com a presença 
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de atletas comunistas, devido à nova ordem política 
mundial. · 

Chamo a atenção para esses dados, a fim de 
que possamos entender a questão dos povos. 

Estamos vendo hoje, por exemplo, Cuba e Es
tados Unidos nas Olimpíadas. É evidente que ali não 
há apenas uma competição de jogo, há também 
uma questão politica com relação ao embargo que 
se faz a Cuba, que, por sua vez, demonstra, através 
de seus aHetas, por, que quer continuar sendo um 
país independente. É por isso que hoje entendemos 
a importância das Ólimpíadas. Não significam ape
nas um momento de entretenimento, mas também 
uma demonstração polflica da potência que os par
ses exercem no momento da disputa dos jogos. 

Portanto, temos de dar ao Brasil o mesmo tra
tamento. 

Foi nosjogos realizados em Los Angeles que o 
brasileiro Joaquim Cruz estabeleceu o recorde olfm
pico nos 800 metros rasos: 1 minuto e 43 segundos. 
E nos jógos de Barcelona, em 1992, os últimos reali
zados antes dos aluais, em Atlanta, as novas tecno
logias a serviço do esporte ajudaram a estabelecer 
16 novos recordes mundiais e 30 olímpicos. 

É preciso que haja reflexão e perspectiva des
sa situação. 

A história dos Jogos Olímpicos se confunde 
com a própria história da humanidade. Através dos 
tempos, os níveis de complexidade atingidos pelas 
sociedades ocidentais e orientais estão retratados 
de múltiplas fonnas. Na cultura, nas artes, na ciên
cia, na tecnologia, nos esportes, o ser humano vem 
desenhando uma espiral ascendente, rumo a um de
senvolvimento cada vez mais pleno de suas inúme
ras potencialidades. 

Comemorando os 100 anos dos Jogos Olímpi
cos, sediados este ano em AHanta, palco de discór
dias e conquistas, berço do imortal líder pacifista 
Martin Luther King, seria interessante refletirmos a 
que nível de importância chegou esse evento, que 
mobiliza, de quatro em quatro anos, praticamente o 
mundo inteiro. 

Àqueles que não conseguem dimensionar ver
dadeiramente a importância e o universo em que se 
inserem os Jogos Olímpicos, atualmente faz-se ne
cessário relembrar que existem milhares de pessoas 
envolvidas di reta e indiretamente na sua preparação 
e execução; milhares de atletas dos quatro cantos 
do Planeta treinam exaustivamente, dando seu suor 
e seu sangue para poderem bem representar seus 
países, para superarem recordes, para se colocarem 
como verdadeiros heróis. Isso sem contar a projeção 

que as cidades-sede das Olimpíadas alcançam a 
partir da realização desse evento colossal e sem 
contar as somas gigantescas que atingem a casa 
dos ·milhões de dólares a título de investimentos e 
lucros. 

Nesse sentido, basta assinalar que, em Atlan
ta, os direitos exclusivos de transmissão pela televi
são para os Estados Unidos, através da NBC, foram 
vendidos por US$435 milhões. Para as Olimpíadas 
de 2004, mesmo antes de escolhida a cidade, a 
transmissão já foi vendida, em concorrência pública, 
por US$793 milhões. 

Os jogos de 1984, para os quais Los Angeles 
foi a única candidata, foram uma espécie de divisor 
de águas no que se refere ao interesse em sediar 
Olimpíadas. Desde então, a disputa tem sido cada 
vez mais acirrada: duas candidaturas para os Jogos 
de 1988; seis para os de 1992 e 1996; otto para os 
do ano 2000 e onze para os de 2004. 

Como não poderia· deixar de ser, as razões 
para isso devem ser buscadas menos no espírito es
portivo e mais no campo econõmico. Sediar uma 
Olimpíada é cada vez mais um excelente negócio, 
capaz de trazer enonnes benefícios não apenas às 
pessoas e entidades diretamente ligadas à sua orga
nização, mas a toda a população da cidade escolhi
da. Para se ter uma idéia do retomo potencial dos 
Jogos, basta examinannos alguns números. As 
Olimpíadas de Atlanta estão reunindo cerca de 15 
mil aHetas e dirigentes de 197 países, distribuídos 
em 28 modalidades esportivas, mais 150 mil profis
sionais envoMdos- é a chamada famma olímpica -
para um público direto de 3 milhões de pessoas e 
mais 2 bilhões de telespectadores, diariamente, du
rante o evento. 

Embora os custos dessa promoção sejam cada 
vez mais elevados, o Comitê Rio 2004 calcula que 
se obteria aqui uma receita da ordem de 1 bilhão, 
575 milhões de reais contra gastos de 1 bilhão, 560 
milhões de reais- um lucro, portanto, de 15 milhões 
de reais. 

O Projeto Rio 2004 é um sonho possível. 
Uma 'decisão de capital importância para go

vernos e habitantes de onze cidades do mundo 
será tomada na cidade suíça de Lausanne, dentro 
de pouco mais de um ano: um grupo de dirigentes 
do esporte vai escolher, em setembro de 97, qual 
será a cidade-sede das Olimpíadas de 2004. Ate
nas, Buenos Aires, Cidade do Cabo, Estocolmo, 
Istambul, Lille, San Juan de Porto .Rico, São Pe
tesburgo e Sevilha concorrem com o nosso Rio 
de Janeiro pelo privilégio de abrigar um evento 
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cuja significação ultrap;;~ssa em muito os limites do 
esporte. 

O Projeto Rio 20M aspira a tomar vitoriosa a 
candidatura do Rio de Janeiro para sediar os Jogos 
Olímpicos que serão realizados no ano de 2004 e 
atrair, assim, para a cidade, o maior acontecimento 
desportivo mundial. Os Jogos Olímpicos possibilita
rão, de forma concreta, a melhoria da qualidade de 
vida da população do Rio de Janeiro. 

É importante ressaltar que, desde Barcelona, 
palco dos Jogos de 1992, o Comitê Olímpico Inter
nacional vem utilizando o evento como forma de re
vitalizar às cidades que os sediam. 

Programados para o perfodo de 17 de julho a 
03 de agosto, os Jogos ganharão ressonância espe
cial se forem realizados no Rio de Janeiro - porta in
ternacional de entrada para o Brasil. Durante oito 
anos, pelo menos, e em função das obras necessá
rias, vai-se desenvolver um potencial de empregos 
para cerca de oitenta a cem mil pessoas.· ·• .· .. 

Com uma única exceção, todas as competiçõ
es serão realizadas numa mesma cidade. Isso favo
rece não só o deslocamento dos aHetas, mas tam
bém o do público, dado que todas as provas irão 
·acontecer a uma distância que chegará no máximo a 
20 km entre uma e outra. Corresponde, portanto, 
aos Jogos das distâncias curtas. A única prova mais 
afastada, a de canoagem em águas revoltas, se rea
lizará no interior do Estado. 

O clima do Rio é outro aspecto importante. 
Nessa época do ano chove pouco e a umidade rela
tiva do ar é perfeita para competições desse nível. A 
temperatura varia em tomo de 23" C, o que favorece 
a quebra de recordes. Outro fator relevante é que o 
nosso Continente, assim como o Africano, nunca Se
diou os Jogos Olímpicos. País sul-americano de 
maior área e população o Brasil participa, desde 
1920, de atividades desportivas internacionais. 

Quem apóia a idéia. 

Em maio de 1995, a Rio 2004 foi constituída e 
teve a aprovação do Comitê Olímpico Brasileiro para 
representar junto ao COI a candidatura do Rio de 
Janeiro. O Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, 
Carlos Arlhur Nuzman; o Presidente da Rio 2004, 
Ronaldo César Coelho, Governos federal, estadual e 
municipal, políticos, ONGs, empresas e entidades, 
estão envolvidos direta ou indiretamente no projeto e 
alimentam grandes esperanças na vitória da candi
datura da cidade. 

O Rio de Janeiro possui uma infra-estrutura es
portiva de excelente categoria: 60% das instalações 
de treinamento e de competições já existem, afirma 

João Havelange, Presidente da A FA e membro do 
COI, grande entusiasta do projeto. 

Situação económica: 

A organização dos Jogos Olímpicos no Rio de 
Janeiro custará cerca de 1 bilhão e 600 milhões de 
dólares. Já existe um plano de receita para cobrir 

. esse montante: todos os recursos são provenientes 
da iniciativa privada e mais de 70% do exterior, atra
vés da venda de direitos para televisão, participação 
na receita dos patrocínios internacionais, venda de 
licenciamentos, .etc. 

Vantagens para a cidade: 

O Projeto Rio 2004 prevê a 'criação· de seis 
áreas destinadas às instalações esportivas: Fundão, 
Maracanã, Aamengo, lagoa, Copacabana, Barra da 
Tijuca e Vila Militar... .· • 

· As seis áreas ficarão interligadas basicamente 
por duas vias principais de transporte. Uma será a 
Linha Vermelha, que conecta quatro dessas áreas; a 
outra, a Linha Amarela, que será concluída este ano. 
Portanto, a infra-estrutura do transporte básico da 
tamma olímpica estará garantida, incrementando, 
também, o setor de transporte público. 

Outro fator a destacar é que todos esses proje
tos estão sendo concebidos levando-se em conta o 
uso posterior das instalações. Quando não houver 
garantia de seu uso, as construções terão caráter 
temporário e a organização dos Jogos arcará com 
os custos. Por exemplo, na área do Fundão, no cen
tro nervoso dos Jogos, ficarão a Vila Olímpica, o Co
mitê Organizador, a Vila da Mfdia e o Hospital Olím
pico. No decorrer de um evento da magnitude de 
uma Olimpíada é importante que estejam à disposi
ção de todos que dela participam (aHetas, dirigentes 
e público) recursos médicos capazes de atender às 
necessidades de uma clientela de ambos os sexos e 
de idades variáveis. 

Eu poderia discorrer aqui sobre as vantagens 
de os Jogos Olímpicos no Brasil serem sediados na 
cidade do Rio de Janeiro, mas o tempo não me per
mite. Por isso, Sr. Presidente, peço que o meu pro
nunciamento seja registrado na íntegra, para que 
possamos, depois da sua leitura e análise, destacar 
as razões pelas quais desejamos que a cidade do 
Rio de Janeiro seja escolhida para sede dos Jogos 
de 2004. Queremos, evidentemente, contar com o 
apoio do Senado Federal. 

Há grande interesse, de nossa parte, em que o 
Rio de Janeiro seja privilegiado e possa sediar as 
Olimpíadas de 2004. Isso justifica perfeitamente a 
pressão que o nosso Estado e a nossa cidade estão 
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fazendo, assim como o convite aceito pelos Parla
mentares da Bancada do Rio de Janeiro para a ir à 
Atlanta. Isso se justifica pelo talo de que temos inte
resse em revitalizar a cidade do Rio de Janeiro, tão 
sofrida e difamada, projetada como a mais violenta e 
desestruturada cidade do País. Temos nessa opor
tunidade a perspectiva de revitalizá-la, pois já temos 
32 empresas da iniciativa privada, organizações 
não-governamentais além dos Governos federal, es
tadual e municipal apoiando essa iniciativa. 

. O Comitê Rio 2004 convidou-nos para partici
par desse movimento, razão pela qual nós fazemos 
presentes nessa oportunidade, colaborando com a 
iniciativa perfeitamente leg~ima em defesa não só 
da cidade do Rio de Janeiro, mas do Brasil. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SR• BENEDITA DA SILVA EM SEU PRo
NUNCIAMENTO. 

RIO DE JANEIRO 

-Sede das orunpfadas 2004-
UM SONHO POSSÍVEL 

Senadora Benedlla da Silva-PTIRJ 

Histórico 
As olimpíadas tem origem na Grécia antiga. mas os jogos 

olfmpicos modernos, dtsputados de qÓatro em quatro anos, res
surgiram em 1894, também na Grécia, com a partidpação de 13 
parses e um total de 311 atletas, todos homens. Esse renasci
mento se deu a partir do trabalho notável do }Ovem Pierre de Fre
di, educador francês, conhecido como Barão de COubertin. Jdea
lsta. ele acreditava que a grandeza da cultura grega estava muito 
ligada ao fato de que aquela sociedade dera a devida importância 
às competições esportivas. 

Já nos IJ Jogos, em 1900, realiZados na França, 22 palses 
paltidparam com liT1 totaJ de 1.330 atletas, competindo, na opor
b.midade, as 11 primeiras mulheres auetas da história. Fot durante 
essa período que se formou o Comitê OUmpico Internacional, com 
sede em Lousanne, na Sufça, com o objetivo de organizar e admi
niStrar os jogos. 

A partir daí, ainda que muitas vezes improvisadamente, os 
Jogos foram acontecendo. Em 1908, em Londres, o evento reali
zava-se num nfvel um pouco mais profissional cuja organização e 
sucesso renovaram as esperanças e as expectativas para com o 
futuro das competições. 

O crescimento do número de atletas participantes se man
teve sempre crescente assim como a participaçã.o.das mulheres, 
que a cada Olimpíada se fazia mais expressiVa. Em 1912, na 
Suécia, participaram 57 mulheres; em 1920, na Bélgica, 64 mu
lheres (foi qu3ndo, pela primeira vez, o Brasil participou das OHm
píadas}; em 1924, na França, 136 mulheres; em 1928, na Holan
da, 290 mulheres, e assim por diante até os dias de hoje, quando 
milhares de atletas femininas participam ativamente das competi
ções. 

Os Jogos de 1932, em Los Angeles, foram bastante preju
dicados devido à depressão econOmica pela qual passava o pais. 
Mesmo assim, foi ar que se realizou mais um sonho do Barão de 
Coubertin: o surgimento da VIla Olfmpica como forma de incenti
var o espfrtto esportivo e a aproximação dos povos. Alguns avan-

ços tecnológicos surgiram nessa ocasião como os cronOmetros 
automáticos e as câmaras para auxiliar na precisão dos resulta
dos. 

Coubertln faleceu em 1937. Um ano antes realizava-se os 
XI Jogos em Berfin. HiUer tomou essa olimpíada famosa porque 
buscou nela fundamentar sua lamentável teoria ariana da supe
rioridade da raça branca. Os resultados negativos do seu pars e a 
perfonnance dos aUetas negros, como o americano Jesse OWens, 
que conquistou 4 medallas de ouro no atletismo, desmentiram 
seu raciocfnlo tortuoso e dementa. 

Durante o período da 211 Guerra Mundial os Jogos eslfve
ram parados. Mas em 1948, Londres, em meio aos escombros da 
guena, aceitou sediar os XIV Jogos, quando surgiu o prazo de du
ração Inferior a um mês para a sua reall2ação, edotado a partir do 
então. Foi a primeira olimplada com a presença de atletas comu
nistas,- à nova ordem polf!ica mundial. 

Os XIX Jogos, reaftzados no Méidco, em 1968, tiveram fa-
tos marcantes como a introdução dos testes de confirmação se-
xual para mulheres e o eplsócfio que envolveU dois corredores 
americanos premiados. Esse$, aproveitaram para protestar conba ~ ~-: oe 
o racismo em seu pars vestindo tma luva negra, cerrando ~ pu-
nho bem alto, durante a premiação no pódio. Foram punidos com 
a suspensão e o desalojamento da Vila Olfmpica.. 

· Munique, duran1e os Jogos de 1972, foi polco de uma 1ra
gédia envolvendo a11e1aS israelenses mortos, extremlslas pelesll
nos e atiradores de elfte. O terrorismo intemadonal tomou-se en
tão t.ma preocupação constante. A partir daí, enonnes esquemas 
de segurança foram montados para os Jogos. 

Foi nos Jogos raall2ados em Los Angeles, que o brasileiro 
Joaquin Cruz estabeleceu o record offmpico nos 800 metros ra
sos: 1 minuto e 43 segundos. E nos Jogos de Baroelona, em 
1992, os últimos raanzados antes dos atuais, em Atlanta, as no
vas tealologias a serviço do esporte ajudaram a estabelecer 16 
novos recordes muncf~ais e 30 oUmpicos. 

Reflexões e Perspectivas 

A histMa dos Jogos Olfmplcos se confunde com a própria 
hiSiória da humanidade. Através dos tempos. os nfvels de com
plexidade atingidos pelas sociedades ocidentais e orientais estão 
retratados de múltiplas fonnas. Na cultura. nas artes, na ciência. 
na tecnologia. nos esportes. o ser humano vem desenhando uma 
espiral ascendente rumo a um desenvolvimento cada vez mais 
pleno da suas inúmeras potencialidades. 

COmemorando os 100 anos dos Jogos Olrmpicos. sedia
dos este ano em AUanta. palco de discórdias e conquistas, berço 
do imortallfder pacifista Martin Luther King, seria interessante re
fletirmos a que nfvel de Importância chegou esse evento que mo
biliza, de quatro em quatro anos, praticamente o mundo inteiro. 

Àqueles ~e não conseguem dimensionar verdadeiramen
te a importância e o universo em que se Inserem Os Jogos Olímpi
cos atualmente faz-se necessário relembrar que existem milhares 
de pessoas envoMdas direta e indiretamente na sua preparação 
e execução; milhares de auetas dos quatro cantos do planeta. 
treinando exaUstiVamente, dando seu suor e seu sangue para po
derem bem representar seus países. para superarem recordes. 
para se colocarem como verdadeiros heróis. isso sem contar a 
projeçáo que as· cidades-sede das Olimpíadas alcançam a partir 
da realização desse evento colossal. Isso sem contar as somas 
gigantescas que atingem a casa dos milhões da dólares a tftulo 
de investimentos e lucros. · · 

Nesse sentido, basta assinalar que em Atlanta os clreitos 
exclusivos de transmissão pela televisão para oS Estados Unidos. 
através da NBC, foram vendidos por 435 milhões de dólares. Para 
a Olimpiada de 2004, mesmo antes de escolhida a cidade, a 
transmissão Já foi vendida, em concorrência pública, por 793 mi
lhões de dólares. 
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Os jogos da 1984 para os quais Los Angeles foi a IJnica 
candidata, foram uma espécie de divisor de águas no que se refe-
re ao interessa em sediar Olimpfadas.. Desde então, a disputa tem 
sido cada vez mals acirrada: duas candidaturas para os Jogos de 
1988; seis para os de 1992 a 1996; oito para os do ano2000 e 11 
para os da 2004. Como não poderia deixar de ser, as razões para 
isso devam ser buscadas menos no espírito esportivo e mais no 
campo econõmico. Sediar uma Olimpíada é cada vez mais um ex· 
celente negócio, capaz de trazer enonnes benefícios não apenas 
às pe~as e entidades diretamente ligadas à sua organização, 
mas a toda a população da cidade escolhída.. Para se ter uma 
Idéia do retomo potencial dos jogos, basta examlnannos alguns 
números. A Olimpíada de Atlanta está reunindo ,cerca de 15 mil 
aUetas e dirigentes de 197 países distribuídos em 28 modalidades 
esportivas, mais 150 mil profissionais envolvidos- é a chamada 
família olím_pica- para um público cireto de 3 milhões de pessoas 
e mais 2 bilhões de telespectadores, <f.ariamente, durante o even-
to. Embora os custos dessa promoção sejam cada vez mais ele-
vados. o COmitê Rio 2004 calcula que se obteria aqui uma receita 
da orderil de 1 bilhão 575 milhÕes de reais contra gastos de 1 bi· 
lhão 560 milhões de reais -um lucro~ portanto, de 15 milhões da 
reais. 

o·· P~1eto ~ 2004- um sonhO ~ível . . 
Uma decisão da capital inportânda para governos a habJ.. 

tantes de 11 cidades do mundo será tomada na cidade surça da 
LOusâMã; dentro cJà j)ouco"inaJS d9 ufn ano: i.m grupo· de cirigerr 
tes do esporte vai escolher, em setembro da w. c:,Jal será acida· 
de-sede das orunpradas de 2004. Atenas, Buenos Aires. Cidade 
do Cabo, Estocolmo,. Istambul, Ue, 5an Yuan de Porto Rico, São 
Petesburgo e Sevilha concorram com o nosso Rio de Janeiro pelo 
privilégio .de abrigar .um evento cuja significação ultrapassa em 
muito os limites do esporte. 

O Projeto da Rio 2004 aspira a tomar vitoriosa a candidatu· 
ra do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos que serão 
realizados no ano de 2004, e atrair, assim, para a cidade, o maior 
acontecimento desportivo muncfléll. Os Jogos olfmpicos poSSibilita· 
rão, de forma concreta, a melhoria da qualidade de vida da popu
lação do Rio da Janeiro. É importante ressaltar que. desde Barce
lona, palco. dos Jogos de 1992. o COmitê Olímpico lnteJ!13.cional 
vem utilizando o evento como forma de revitalizar as cidades que 
os sediam. 

Programados para o perfoclo de 17 de julho a 3 de agosto 
os Jogos ganharão ressonância especial sa forem realizados no 
Rio da Janeiro- porta internacional de entrada para o Brasil. Du
rante oito anos, pelos menos. e em função das obras necessárias, 
vai-se desenvolver um potencial de empregos para cerca de oitenta 
a cem mil pessoas. Com uma única exceção, todas as competiçõ
es serão realizadas numa mesma cidade. Isso favorece não só o 
deslocamento dos atietas, mas também o do público, dado que 
todas as provas irão acontecer a uma distância que chegará, no 
máximo, a 20 km entre uma e outra. COrresponde, portanto, aos 
Jogos das distâncias curtas. A única prova mais afastada, a de 
canoagem em águas revoltas, se realizará no interior do Estado. 

O clima do FUo é outro aspecto importante. Nessa época 
do ano chove pouco e a umidade relativa do ar é perfeita para 
competições dessa nfvel. A temperatura varia em tomo de W C, 
o que favorece a quebra de recordes. Outro fator relevante é que 
nosso continente, assim como a Âfrica. nunca sediou os Jogos 
OUmpicos. País sul-americano de maior área e população, o Bra
sil parücipa, desde 1920. de ativldades desportivas intemacfonais. 

Quem apoia a ldéfa 

Em maio de 1995, a Rio 2004 SIC foi constituída e teve a 
aprovação do COmitê Olímpico 81'3S1leiro para representar junto 
ao COI a candidatura do Rio de Janeiro. O presidente do COmitê 
Olímpico ~rasileiro, Cartos Arthur Nuzman, o. Presidente da Rio 

2004, Ronaldo César COelho, governos federal, estadual e muni
cipal, polfticos, ONGs, empresas e entidades, estão envolvidos di
reta ou indiretamete no projeto e alimentam grandes esperanças 
na vitória da candidatura da cidade. 

O Rio da Janeiro possui 001a intra-estrutura esportiva de 
excelente categ:Jria: 60% das instalações de treinamento e de 
competições já existem, afinna João Havelange, Presidente da 
FIFA a membro do COI, grande entusiasta do projeto. 

Situação Econõmlca 

A organização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro cus
tará cerca de 1 bilhão e 600 milhÕes de dólares. Já existe um pla
no de receita para cobrir esse montante: todos os recursos são 
provenientes da iniciativa privada e mais de 70% do exterior, atra· 
vés da venda de direitos para televisão, participação na receita 
dos patrocfnios intemadonais. venda de licenciamentos, etc. 

Vantagens para a cidade 

O proJetO da Rio 2004 prevê a Cliação de seis áreas desti
nadas às instalações esportivas: Fundão, Maracanã, Flamengo, 
Lagoa e Copacabana, Barra da Tijuca e Vila Militar. 

As seis áreas ficarão interligadas basicamente por -:(iuas 
vias principais de transporte. Uma será a Unha Vennelha, que co
necta quatro dessas áreas; a outra. a Unha Amarela, que será 
concluída esta ano. Portanto, a intra-estrutura do transporte bási
co da família orsmplca estará garantida, incrementando também o 
setor de transporte público. 

Outro fator a destacar é que todos esses projetes estão 
sendo concebidos levando em conta o uso posterior das instala
ções. Quando não houver garantia de seu uso, as construções te
rão caráter temporário. e a organização dos Jogos arcará com os 
custos. Por exemplo, na área do Fundão, no centro nervoso dos 
Jogos, ficarão a Vila Olimplca, o Comitê Organizador, a Vila da 
Mfdia e o Hospital Olímpico. No decorrer de um evento da magni
tude de uma Olimpíada é inportante que estejam à disposição de 
todos que dela participam (atletas. dirigentes e públicos) recursos 
médicos capazes de atender às necessidades de uma clientela 
de ambos os sexos e de idades variáveis. 

O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho atende 
uma poputação de mais de 1 milhão de habitantes, nas espedali
dades cUnicas e cirúrgicas e conta com um corpo de médicos e 
enfermeiros altamente especializados, além de uma tealofogia 
cuja referência extrapola os limites do munlcfplo recebendo pes
soas de todo o pais. 

Após o término dos Jogos, o cenb'o de TV. Rádio e Impren
sa será transformado em centro de COnvenções; a sede do Co
mitê de organização obrigará a nova Reitoria da UFRJ e o Hospi
tal Olímpico será entregue à Comunidade. A Vila Olímpica e a 
Vila da Mfdla vão atender às necessidades de alojamento dos es
tudantes universitários. 

Um belo projeto arquitetõnico unirá a área do Maracarã às 
da Quinta da Boa VISta e do Pavilhão de São Cristóvão, criando
se na Zona Norte do Rio, região que carece de espaços de lazer, 
um parque~ área equivalente ao Central Park, em Nova York. 

Mel~mbiente 

Outro ponto a destacar no projeto que vem despertan
do interesse cada vez maior, por parte do Comitê Olímpico 
Internacional, é a preservação do melo ambiente. A candida· 
tatura do Rio está sendo assessorada, desde Já por nove or
ganizações não-governamentais especializadas em meio 
ambiente, entre os quais o Greenpeace. Além disso, o proje
to da candidatura do Rio de Janeiro acelera o processo de 
despoluição da Bafa da Guanabara, a ser utilizada nas pro
vas de vela. A área da Lagoa Rodrigo de Freitas passará por 

• um_ processo de limpeza que lhe permitirá sediar as competições 
de remo a canoagem. 
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Uma .cidade bem preparada 
A realização de uin grande evento internacional com os Jo

gos OUmpicos exige um planejamento de segurança especffico e 
rigoroso - como aliás, foi feito durante a COnferência da Eco 92, 
que reuniu mais de 100 chefes de Estado e milhares de partici
pantes, sem qua ocorresse qualquer incidente. Uma das grandes 
vantagens do Projeto em relação à segurança é a localização da 
Vila Otrmpica no Fundão, local cujo acesso é faetlmente controla-
do e próximo ao Aeroporto Internacional. · 

conskl8rações Flnals 

Para sediar uma Ofimprada. a cidade escolhida é obrigada 
a realizar inúmeras obras de infra-estrutura que, obviamente, não 
são ~rdas depols de encerrado o evento. No caso do Rio de 
Janeiro, será preciso Investir maciçamente não apenas na cons
trução e refonna de instalações esportivas, mas em obras de que 
a cidade multo necessita, em especial nos setores de sanea
mento básico, urbanização de favelas, ampliação e modem
ização da rede hoteleira,. melhoramentos no sistema de transpor
ta, na segurança e nas telecomunicações. Tudo isso, mais a 
construção de três novos parques urbanos. vai acarretar a criação 
de 100 mil novos empregos. sem falar na projeção internacional 
que a cidade vai ganhar, com reflexos diretos sobre o turismo. Es
pera-se que. ao final dos Jogos Olfmplcos de 2004. o Rio de Ja
n~, esteja totalmente renovado, dispondo de 001a intra-estrutur:a, 
capaz de acompanhar o progresso das décadas seguintes. 

Para que essas proJeções se concretizem contudo faz..se 
evidentemente necessário, antes de mais nada unir esforços na 
luta da idéias e opiniões diferentes, e até mesmo conflitantes, a se 
juntar em prol do ideal comum de tomar vitoriosa a candidatura do 
Aio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2004. Venci
da esse batalha fundamental, ainda não estará ganha a guerra 
Faz.-oo necessário que os setores responsáveis que incluem go
vernos federal estadual e municipal, a1ém do 'empresariado a da 
comunidade esportiva não percam de vistas as questões de longo 
prazo. A possibilidade de enonnes lucros imediatos pode desviar 
o foco dos organizadores o que seria lastimável ante todo o po
tenciai que esse evento representa para uma cidade, ao mesmo 
tempo tão linda e tão sofrida 

Esclarecimentos 

É fundamental traçar o presente mapa. de uma situação 
extremamente favorável que envolve a candidatura do Rio para 
sediar as Olimpíadas para 2004. Todos os aspectos abordados 
no presente documento são importantes indusive para que al
guns setores da imprensa entendam que a viagem do grupo de 
par1amentares à Atianta faz parte da estratégia do Comitê Rio 
2004 sendo portanto perfeitamente legitima. Ou por má-fé ou por 
desinfonnação criou-se uma avalanche de cn11cas àquilo que, no 
meu entender, deveria obter apoio da imprensa nacional. 

O período da ida Atlanta (31 de julho a 5 de agosto) não 
t9nl qualquer simultaneidade com a pauta extraordinária (que se 
encerra em 31, dias da viagem) ou da sessão legislativa ordinária 
(que começa dia 6 de agosto) quando Já estaremos de volta. Por
tanto afinnar que a viagem prejudicará os trabalhos de votação é 
falso. 

Quanto aos custos da viagem queremos afinnar que a Pe
trobrás e a Confederação Nacional do Comércio. além da COca
Cola. empenharam-se em cobri-los a partir do apoio que estão 
dando ao Comitê 2004. Quer dizer essa relação de parceria se 
estabeleceu com o COmitê 2004 e não com os par1amenta.res do 
Estado do Rio de Janeiro. Além disso, vár1as empresas e entida
des. ONGs. polrtlcos, também estão apoiando, Inclusive com re
cursos financeiros. as ativldades do Comitê 2004. As verbas ne
cessárias para fazer frente ás atiVidades do Comltê são todas da 
inidativa privada COmo seria a reação da imprensa se a viagem 

fosse custeada com dinheiro público, a exemplo da França que 
também está lutando para sediar os próximos Jogos? 

O nosso papel em Atlanta será fortalecer o Comftê 2004. 
Defender o Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olfmplcos~ jooto 
ao COI. Emprestar a autoridade parlamentar que nos foi conferida 
pelo povo, enquanto deputados federais e senadores repre
sentantes do Rio para fortalecer a sua candidatura. Estaremos 
também nos reunindo com parlamentares americanos que parUQ. 
pam do esforço pro-Attanta. assimilando aquela experiência para 
melhor podermos trabalhar pela concretização do nosso sonho. 
Tanto assim que na volta para o Brasil estaremos participando de 
um Seminário para montar uma estratégia de ação que visa viabi
Wzar mais ainda o Projeto. 

Realizar os Jogos Olfmpicos de 2004 pode ser a redenção 
do Rio de Janeiro e da todo o Brasil. Que essa idéia esteja sem
pre na mente dos que podem concretizar esse sonho. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - No
bre Senadora, o seu discurso será publicado na fn1e
gra, na forma regimental. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi
dente. peÇo a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra ao Senador José Roberto Arruda, por 
5minutos. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te. Srs. Senadores~ registro a satisfação de todos 
nós - Deputado Benito Gama. Senador Elcio Alva
res, eu próprio, Uderes dos Partidos que dão sus
tentação política ao Governo na Câmara e no Sena
do - pelos resultados da convocação extraordinária 
do Congresso Nacional neste mês de julho. 

No dia 1° de julho, quando o Congresso Nacio
nal recebeu a convocação extraordinária. os órgãos 
de imprensa de todo o País registraram com profun
do ceticismo os trabalhos que poderiam ser desen
volvidqs neste mês. 

Na verdade, imaginávamos que era possível 
fazer com que Deputados e Senadores estivessem 
em Brasflia. no Congresso Nacional. para discutir e 
velar matérias de interesse do País, muitas das 
quais propostas pelo Executivo. Mas o ceticismo era 
grande na sociedade. Imaginavam alguns que gran
de número de Parlamentares candidatos a Prefeitos 
nos seus Municípios não conseguiriam estar em 
Brasma para as votações. 

No en!anto. assistimos, neste mês de julho 
exatamente o contrário. O amadurecimento da so
ciedade e da classe politica bras~eira fez com que 
as Deputados e Senadores, mesmo aqueles que en
frentam eleições municipais, viessem a Brasma e 
participassem de todas as reuniões das comissões 
técnicas e das sessões plenárias; nunca tivemos 
tantas reuniões de partidos, de lideranças, de comis
sões, fazendp com que os assuntos, amadurecidos 
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nessa tramitação, viessem a plenário, fossem discu
tidos e votados. 

O resultado que se pode avaliar, ainda que 
preliminarmente, dessa convocação extraordinária é 
extremamente importante, em primeiro lugar, para o 
País, porque matérias que estavam aqui adormeci
das, muitas delas com tramitação lenta, letárgica, fo
ram discutidas e votadas. 

Em segundo lugar, é importante para o Gover
no Federal -como Lfder do Governo no Congresso, 
devo fazer esse registro -, que se propôs a uma pro
funda refprma ·no papel do Estado na sociedade, 
pela via democrática, e tem encontrado respostas 
claras do Congresso Nacional. 

Mas é· importante, sobretudo, para a imagem 
do Congresso Nacional, o qual mostrou, mais do 
que nunca, que tem contado com a responsabilidade 
do exercício do mandato de todos os seus parla-
mentares. .. · ·· · 

· .. Apenas para que V. Ex"s tenham idéia, só nes
te mês de julho, foram votadas todas as matérias 
pautadas na Câmara e no Senado; todas elas, inclu
sive os acordos internacionais, foram discutidas e 
votadas, quer seja em comissões temáticas ou no 
plenário. · 

. Votamos, apenas para destacar, o Estatuto da 
Microempresa, a redução das multas contratuais -
dois assuntos que vão beneficiar os pequenos em
presários e grande parte dos cidadãos brasileiros; o 
projeto da escuta telefõnica, que há tanto tempo es
tava para ser regulamentado, impedindo o trabalho 
da Justiça; o Estatuto dos Militares; a regulamenta
ção da telefonia celular - espero que, a partir de 
agora, este aparelho passe a não ser apenas enfei
te, mas comece, efetivamente, a funcionar, com a 
entrada de capital privado no setor produtivo da eco
nomia; só este ano já se prevê a entrada de US$7 
bilhões no País nessa área, com a geração de mi
lhares de empregos; votou-se na Câmara a extinção 
do IPC - é ir.teressante observar que havia uma crí
tica muito grande ao IPC, do qual, inclusive faço par
te; porém, depois de extinto, o assunto não foi tão 
discutido; foi uma decisão corajosa dos Srs. Deputa
dos extinguir o Instituto de Previdência dos Congres
sistas. Votou-se aquela legislação importante sobre 
a destruição de aeronaves hostis - votamos leis e 
depois não refletimos sobre a sua importância; ima
ginem V. Ex"s que, há algum tempo, se uma aerona
ve hostil ao País atravessasse o território brasileiro 
para atingir a nossa soberania, ainda que com ar
mas destruidoras, não poderia ser destruída pela 
aeronáutica brasileira porque não havia legislação 

para isso; ou seja, essa era uma questão fundamen
tal de defesa nacional. Votamos a Agência Nacional 
de Energia Elétrica- o órgão regulador tantas vezes 
reclamado pelo Senado e pela Câmara; agora, te
mos a Aneel, que vai ser estruturada para que o ca
pital privado possa construir usinas e redes de ener
giá elétrica, mas tenha o .Estado o aparelho regula
dor que fixe tarifas máximas e qualidades mínimas 
de serviço. Votamos a legislação que tipifica os cri
mes de tortura, capítulo importante na conquista dos 
direitos humanos neste País. Votamos o crédito de 
R$150 milhões, absolutamente necessário para que 
a Justiça Eleitoral possa realizar as eleições nas 
grandes capitais, já com o sistema .computadoriza
do. Também foram aprovadas as contas do Governo 
Itamar Franco; foi criado o Serviço Civil Obrigatório; 
foi aprovada a CPMF, fundamental para que a saú
de pública· brasileira, ainda que de forma transitória, 
tenha uma melhoria, que as santas casas de miseri
córdia não fechem, e aqueles milhares de brasileiros 
que não têm conta em banco e estão nas filas dos 
hospitais possam, pelo menos, ser melhor atendi
dos. Falta apenas a votação de plenário ao projeto 
da Educação Fundamental, o qual, não tenho dúvi
da, vai revolucionar a educação básica no Brasil, de 
1• a s• série, ao criar os fundos de recursos esta
duais, ao fazer com que sejam garantidos, ao me
nos, R$300,00 por ano para cada aluno da rede pú
blica brasileira - são 30 milhões - e ao devolver a 
dignidade ao professor primário, o qual terá nova
mente um salário digno. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, se no 
dia 1° de julho disséssemos que durante todo o mês 
teríamos um quorum de quase 500 Deputados -
490, 495 - na Câmara e de 71 a 75 Senadores no 
Senado, diriam que éramos visionários. No entanto, 
tivemos tudo isso. Esta Casa trabalhou muito duran
te o mês de julho. O Congresso Nacional deu uma 
demonstração ao País do seu interesse e da sua 
responsabilidade de dar legitimidade, pelo processo 
democrático, ao projeto de mudanças, de reformas, 
liderado pelo Presidente Fernando Henrique. 

Trago aqui, portanto, os agradeCimentos do 
Presidente Fernando Henrique, do Governo Federal, 
e o seu reconhecimento pelo trabalho feito pelo Con
gresso Nacional neste período de convocação ex
traordinária 

VIVeremos alguns dias de trabalho menos in
tenso, o que é natural, porque há períodos regimen
tais que devem ser obedecidos na tramitação das 
matérias, mas isso nos anima e. nos motiva a voltar 
na primeira semana de agosto a sessões deliberati-
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vas e continuar a discutir e a votar esse projeto dEi 
mudanças no País; 

Não tenho a menor dúvida de que a sociedade 
brasileira, neste momento, reconhece que o Con
gresso Nacional está cumprindo o seu papel de, de
mocraticamente, discutir e votar as mudanças ne
cessárias pam termos um projeto de país mais justo 
e menos desigual. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavm ao nobre Senador Joel de Hollanda, 
por 20 minutos. 

O .SR. JOEL. DE HOLLANDA (PFL.-PJ:. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero pres
tar merecida homenagem a urna exemplar institui
ção pemambucana, o Hospital Universitário Oswal
do Cruz, que completa este ano 112 anos de exis-
tência. ·· ··: 

Hospital público e hospital-escola, o Oswaldo 
Cruz é uma casa de saúde aberta ao povo, prestan
do importante serviço à população de Recffe, espe
cialmente às camadas amplas do povo que depen
dem exclusivamente de atendimento público. 

A associação do hospital com a Faculdade de 
Ciências Médicas garante à inStituição a atualização 
cientllica permanente e um constante esforço de 
aperfeiçoamento na prática da medicina hospitalar. 

O Hospital Universitário Oswaldo Cruz já nas
ceu voltado para a . defesa da saúde do povo. Foi 
inaugurado em 1884, por iniciativa de governos es
taduais preocupados com suceSSivas epidemias que 
assolavam a cidade de Recffe. Especialmente gra
ves, recorrentes e mortíferas eram as epidemias de 
varíola A varfola matava principalmente os pobres. 

· A vacinação já era conhecida, mas sua aplicação 
sistemática e generalizada ainda não havia sido al
cançada Uderanças médicas do Recffe pressiona
ram as autoridades para que instalassem uma casa 
de saúde especializada no atendimento a epide
mias, e assim nasceu o Hospital Santa Águeda. 

Depois de prestar grande socorro ao povo de 
Recffe, durante décadas, no combate a doenças 
contagiosas, o Hospital Santa Águeda, em 1925, foi 
reformado, e também ganhou novo nome, em home
nagem ao famoso sanitarista Oswaldo Cruz. 

Em 1964, por convênio celebrado entre o Go
verno do Estado, a Santa Casa de Misericórdia do 
Recffe e a Faculdade de Ciências Médicas, o Hospi
tal Oswaldo Cruz passou a ser Utilizado como hospi
tal-escola daquela instituição de ensino superior. 

Dois anos depois, era feita a transferência da Facul
dade para as dependências do Oswaldo Cruz, no 
bairro de Santo Amaro. 

Essa, a trajetória histórica do Hospital Universi
tário Oswaldo Cruz. Hoje, é um gmnde hospital, es
truturado para atender à população em áreas da me
dicina as mais diversas, e que promove a contínua 
expansão de suas atividades, qualitativa e quantitati
vamente. 

Por outro lado, cumpre o hospital também sua 
função de apoio à formação de profiSSionais de saú
de, nas áreas de ciências biológicas, médicas, enfer
magem e odontologia. Oferece-a residência médica 
em diversos ramos da medicina e especialização em 
cardiologia, doenças infecto-contagiosas, urologia, 
dermatologia e outras. 

A receita· financeira do hospital é constituída, 
de um lado, por subvenção do Estado para paga
mento da folha de pessoal do quadro permanente; 
de outro, recebe retnbuição de serviços prestados 
ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Aí, como sabe
mos, há uma grande insuficiência, pois são baixos 
os valores dessa retribuição. Tampouco o Hospital 
Universitário Oswaldo Cruz está livre das dificulda
des financeims que, em inúmeras instituições de 
saúde pública brasileiras, solapam gravemente a 
qualidade da medicina oferecida às comunidades. 

Mas o Oswaldo Cruz, por meio de grandes es
forços, tem conseguido manter-se dinâmico, ativo e 
com qualidade médica, pode-se dizer, exemplar. 
Isso, apesar de alguns dos serviços mantidos pelo 
hospital serem especialmente onerosos, como os de 
tratamento de câncer e da AIOS. São serviços, en
tretanto, de grande repercussão social. 

O Oswaldo Cruz conta com trezentos e dezes
sete leitos distribuídos pelos serviços de Cardiologia, 
Cirurgia Geral, Oncologia, Clínica Médica, Cirurgia 
Toráxica, Isolamento de Doenças Infecto-contagio
sas, AIOS e vários outros. Isso, quanto ao atendi
mento interno. Nos serviços de ambulatório, são de
zoito diferentes especialidades médicas, sendo que, 
para emergência cardiológica e doenças infecto-con
tagiosas de adultos e crianças, o hospital inantém 
atendimento ininterrupto de vinte e quatro horas. 

O Hospital Universitário Oswaldo Cruz é urna 
instituição que se dedica à integração entre sua ati
vidade docente e sua atMdade assistencial. Incenti
va seus quadros profissionais à constante atualiza
ção cientffica e tecnológica. Mantém um programa 
de melhoramento de sua estrutura física e de aquisi
ção de equipamentos hospitalares modernos. Cuida 
da ampliação da capacidade instalada para poder 
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dar, cada vez mais, um atendimento de qualidade a 
uma parcela crescente da comunidade. 

O Sr. Romero Jucá - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JOEL DE HOLLANDA- Ouço com sa
tisfação o nobre Senador Romero Jucá. 

O Sr. Romero Jucá- Senador Joel de Hollan
da, também como pernambucano e como conhece
dor da história e dos serviços prestados pelo Hospi
tal Oswaldo Cruz à população de Pernambuco, eu 
gostaria de me associar ao pronunciamento de V. 
Ex" e também me congratular pelo aniversário do re
ferido Hospital, que, durante tantos anos, com todas 
as dificuldades que V. Ex" coloca, com todos os pro
blemas inerentes à saúde pública nacional por que 
passam os hospitais públicos que dão atendimento 
social, mesmo assim o Hospital Oswaldo Cruz, atra
vés de sua dii-eção, de seu corpo de médicos e fun
cionários, tem sido uma página de bálsamo no sofri
mento da população de Pernambuco na questão da 
saúde. Por tudo isso, eu gostaria de .Parabenizar 
também a direção e os ~ncionários do Hospital Os
waldo Cruz, ao mesmo tempo em que parabenizo V. 
Ex" pela lembrança e por esta justa homenagem 
prestada a este Hospital que tem, como eu disse, 
uma tradição e páginas e mais páginas de história 
em prol da população de Pernambuco. Meus para
béns. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Agradeço ao 
nobre Senador, conterrâneo, Romero Jucá, a genti
leza do aparte com que distinguiu este modesto pro
nunciamento e com muita alegria incorporo as lúci
das observações que fez ao trabalho competente e 
eficiente que vem sendo desenvolvido no Hospital 
Oswaldo Cruz. 

Prossigo, Sr. Presidente. 
Recentemente, como parte desses esforços de 

aperfeiçoamento dos serviços, o Hospital obteve da 
Prefeitura de Recife a doação de um terreno de oito 
mil metros quadrados, ao lado da área principal que 
ocupa, para a construção de uma nova unidade de 
emergência cardiológica. A nova unidade se situa 
em local de fácil acesso à população e deverá ficar 
pronta em dois anos. 

Recüe e Pernambuco podem se orgulhar, Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, de ter um grande 
hospital público. Apesar das extremas dificuldades 
por que passa toda a saúde pública brasileira o que 
se observa no Oswaldo Cruz é um entusiasmo pro
fissional incomum de uma dedicada e competente 
equipe de médicos e professores, à frente o Dr. ~nio 
Cantarem, exemplo de dedicação de medicina públi-

ca Isso se deve aos esforços que mencionamos de 
execução de numerosos projetos que implicam a 
melhora . dos serviços e a qualificação profissional. 
São fatores que confirmam o Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz como centro de referência, no Norte
Nordeste brasileiro, nos setores de Cardiologia, Clí
nica Médica, Cirurgia Geral, Doenças infecto-conta
giosas, Oncologi~ e Pneumologia. 

Enfim, é um hospital que atende a trinta mil pa
cientes por mês, e que, pela qualidade de seus ser
viços, tem um sensível impacto positivo sobre a saú
de na cidade e na região. Uma parte de seu suces
so, em meio às tantas dificuldades do setor de saú
de, se explica pelo gerenciamento .criterioso de re
cursos que são escassos. Outro fator decisivo é a 
condição peculiar do hospital de funcionar também 
como escola O Oswaldo Cruz tem o dever de estar 
sempre atualizando as técnicas empregadas nos tra
tamentos médicos e fornecendo uma melhor estrutu
ra ffsica, levando em conta os dois mil alunos que ali 
fazem treinamento. 

Em Recüe, Pernambuco, no Nordeste, o Hospi
tal Universitário Oswaldo Cruz é um verdadeiro mar
co em prol do povo. É mais do que justa a homena
gem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que aqui lhe 
presto no seu centésimo duodécimo aniversário. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá. V. 
Ex" dispõe de vinte minutos para o seu pronuncia
mento. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, mais uma vez, venho à tri
buna tratar de questões que não gostaria de expor 
porque dizem respeito a absurdos que acontecem 
no meu querido Estado de Roraima. 

Antes de tocar especificamente no ponto fulcral 
do meu discurso, gostaria novamente de deixar clara 
a minha posição de repúdio às corrupções, desvios 
de verba, abuso de poder econômico, enfim, ativida
des irregulares e capciosas promovidas pelo Gover
nador do Estado, Sr. Neudo Campos. 

Ao denunciar essas questões, quero deixar cla
ro que não estou atacando o Estado de Roraima; 
pelo contrário, esse é um Estado formado por traba
lhadores, por pessoas, homens, mulheres, jovens, 
crianças que têm crença na democracia, nas liberda
des e no respeito às leis. 

Ao vir tratar de absurdos cometidos pelo Go
vernador do-Estado e seu grupo político, estou, sim, 
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defendendo a população do Estado de Roraima que, 
à mercê desses políticos e administradores públicos, 
constroem, no dia-a-dia, uma história que engrande
ce o nosso Estado. Portanto, não aceito a pecha de 
alguns políticos que vêm colocar, que, ao falarmos 
mal do Governador, ao denunciarmos os absurdos 
que estão acontecendo em Roraima, estamos falan
do mal do Estado. Pelo contrário, estamos querendo 
livrar o Estado desses maus administradores que 
desrespeitam as verbas públicas. 

No caso específico, Sr. Presidente, quero tratar 
de uma questão que considero extremamente grave. 
Já vim aqui denunciar, como disse, corrupção, des
vio de verbas da educação para a construção de 
fontes luminosas, enfim, uma série de irregularida
des administrativas, mas estou vindo hoje aqui de
nunciar algo mais grave, que é o descumprimento 
da Constituição. Federal. O Governador Neudo Cam
pos, com seus atos, está rasgando a Constituição 
Federal 

Esse dispositivo, no seu árt. 37, xxi, § 1°, con
signa: 

• A publicidade dos atos, programas, 
obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos deverá ter caráter educativo, infor
mativo ou de orientação J;ocial, dela não po
dendo constar nomes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal de au
toridades ou servidores públicos. • 

Isso está. na Constituição, Sr. Présidente, 
Constituição que teve, como Relator, o eminente Se
nador Bernardo Cabral, que está aqui presente. 

O que estamos vendo em Roraima? O Gover
nador criou uma marca de Governo: um N inicial do 
Sr. Neudo Campos. Essa marca de Governo está 
entrando em toda publicidade do Governo: out
doors, papel timbrado, filmes na televisão, camise
tas, bonés, tudo que o Governo fez tem um N, de 
Neudo Campos, que até parece o N de Napoleão. 
Penso que o Governador mirou-se na História da 
França e, talvez, como um "Napoleão do lavrado" 
esteja querendo perpetuar a sua sigla através de 
verbas públicas. 

O Deputado Eradilson Sampaio, da Oposição, 
entrou com uma ação popular na Justiça para coibir 
esse abuso e fazer-se respeitar a Constituição. Pois 
bem, Sr. Presidente, o Juiz da Primeira lnstãncia, El
der Girão, mandou suspender, retirar do ar a pUblici
dade regular do Governador. E o que vimos? Vimos 
o Tribunal de Justiça, órgão máximo da Justiça esta
dual, que deveria zelar pela Constituição Federal do 
nosso País, cassar a liminar do Juiz Elder Girão. E 

mais do que isso: no seu despacho vimos o desem
bargador ameaçar o juiz pela decisão que havia to
mado, mandando o Governador voltar a fazer a pu
blicidade pessoal. 

Com o respaldo do Tribunal, esta semana, não 
satisfeito em botar o seu "N" de Neudo Campos e de 
Napoleão, o Sr. Governador está agora veiculando 
propaganda em que aparecem ele e a sua mulher, a 
Primeira-Dama, candidata à Deputada Federal. E a 
Constituição do Brasil, que funciona nas demais lo
calidades do País, em Roraima está sendo avittada. 

Quero dizer que estamos recorrendo. Se for 
preciso, iremos ao Supremo TribtJnal Superior, por
que aquela Corte é a guardiã da Constituição para 
impedir que absurdos como esse não ocorram nova
mente;.· 

Mas isso, Sr. Presidente, serve para demons-
trar que em Roraima tudo é possível. Lá, é possível 
que o Desembargador mande descumprir a Consti
tuiçãoó Em Roraima,· é possível que o dinheiro da 
Educação do Estado seja direcionado para construir 
fontes luminosas. Tudo é possível em Roraima. Nós 
estamos repudiando essa ação do Desembargador, 
nós estamos repudiando esse descaso para com a 
Constituição, nós estamos repudiando esse desres-
peito com o dinheiro público. E gostaríamos de ape-
lar no sentido de que o Tribunal de Justiça de Rorai-
ma, já que essa decisão do Desembargador foi pes-
soal, como um todo, tome em brios e, efetivamente, 
assuma uma posição quanto a essa questão. Não é 
possível vermos os absurdos que estão ocorrendo : :;e;· 
hoje em Roraima, campanhas políticas sendo feitas· 
com verbas públicas. Nós estamos vendo absurdos, 
abuso de poder económico e abuso de poder políti-
co às vésperas de uma eleição, praticados pelo pri-
meiro mandatário que seria, exatamenfe, quem de---·:-: 
veria ser o guardião da moralidade e da integridade 
das verbas públicas. 

O Sr. Joel de Hollanda - Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. ROMERO JUCÁ - Pois não. Ouço, com 
muita satisfação, o aparte de V. Ex", nobre Senador 
Joel de Hollanda. 

O Sr. Joel de Hollanda - Nobre Senador Ro
mero Jucá, são muito graves as denúncias que V. 
Ex" traz ao Senado nesta manhã. Tenho a certeza 
de que o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal 
de Contas da União, bem como os demais órgãos 
de fiscalização da aplicação dos recursos públicos, 
devem uma resposta à comunidade e à opinião pú
blica. Num momento de escassez dos recursos fi
nanceiros. num momento de crise econômica. num 
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momento em que setores como o da educação e o 
da saúde e tantos outros estão carentes, não se 
pode admitir que recursos públicos sejam desviados 
da finalidade a que se destinam. Portanto, V •. Ex" 
como Senador vigilante, atuante traz. para esta casa 
denúncias que, volto a dizer, são graves, são muito 
fortes e, por isso, devem chamar a atenção das au
toridades, do Governo Federal, dos Estados, ou 
seja, é preciso reforçar a fiscalização para dar uma 
baixa a essa má aplicação, assegurando aos recur
sos públicos a sua finalidade social. 

O SR. ROMERO JUCÁ- Senador Joel de Hol
landa, acolho com muita satisfação o aparte. de V. 
Ex", até porque, pelo grande trabalho que realizou 

· como Secretário da Educação de Pernambuco, V. 
Ex" pode, tem condições morais para demonstrar 
como devem ser aplicadas as verbas públicas desti
nadas à educação. Tenho certeza de que nem V. 
Ex", nem o Deputado.José Jorge,.que fqram Secre
tários. de Educação, jamais aplicaram verbas públi
cas destinadas à educação na construção de fontes 
luminosas, ou de qualquer outro empreendimento 
que pudesse ser caracterizado como desvio de ver
bas públicas. 

As palavras de V. Ex" são um estímulo para 
que comuniquemos não só ao Tribunal de Contas do 
Estado mas também ao Tribunal de Contas da 
União essas irregularidades que.estão ocorrendo. 

Rnalmente, quero registrar que fico triste ao 
ver algumas pessoas dizerem que não há clima de 
violência em Roraima. A meu ver, rasgar a Constitui
ção é uma violência; aplicar verbas públicas em 
campanhas políticas de determinados candidatos é 
uma violência. Violência não é só assassinato; avio
lência começa quando se rasga a Constituição, 
quando se desvia recursos e vai num crescendo, ter
minando em assassinatos, como tem ocorrido na 
história política de Roraima. 

Em 1992, mataram um conselheiro federal da 
OAB na campanha polaica municipal; seqüestraram 
e torturaram um motorista na campanha poiRica de 
1992. Já alertamos o Ministro da Justiça, já alerta
mos a Polícia Federal; não adianta virem para cá di
zendo que não há clima de violência, quando há 
toda uma armação para que a violência seja desen
cadeada durante o período da campanha. 

Estamos denunciando e vamos ficar vigilantes, 
não só quanto à aplicação de verbas públicas mas 
também quanto à tentativa de intimidação da Oposi
ção em relação aos governantes, aos grupos políti
cos majoritários de Roraima, de tentarem tendenciar 
a liberdade, a vontade popular, através de laica-

truas, de abuso de poder econômico, de pressão po
lítica, que são inadmissíveis nos períodos democráti
cos do Brasil, que vivemos hoje. 

. Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) -

OFÍCIO 

DE MINISTRO DE ESTADO. 

N2 635/96, de 17 de julho de 1996, do Ministro 
do Planejamento e Orçamento, referente ào Reque
rimento n• 506, de 1996, de informações, do Sena-

. dor Eduardo Suplicy, mediante o qual encaminha 
resposta aos itens 1 a 5 e esclarece que deixa de 
responder o item 6 por considerar que a avaliação 
solicitada pressupõe ·uma opinião pessoal do Minis
tro, não se enquadrando, portanto, no conceito de 
informação, tal como previsto no § 22, do art 50; da 
Constituição Federal. 

As informações encontram-se à disposição do 
requerente na Secretaria-Geral da Mesa. · '· · 

O Sr. Senador Casildo Maldaner enviou discur
so à Mesa para ser publicado, na forma do disposto 
no art. 203, do Regimento·Jntemo. 

S. Ex" será atendido. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDBSC) 
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, as novas téc
nicas descobertas, desenvolvidas ou criadas pela in
ventividade humana contribuem para a melhoria do 
bem-estar e da qualidade de vida. E dentre tantas, 
podemos relacionar: energia elétrica, telefone, rádio, 
estradas de rodagem asialtadas, elevador, computa
dores, televisão etc. 

· As comunicações fazem hoje prodígios que 
ne'm a melhor ficção cien!Hica dos anos trinta foi ca
paz de supor. Um telescópio colocado em órbita, o 
Hubble, está provendo os cientistas com mais e me
lhores informações do que aquelas colhidas ao lon
go de toda a história da astronomia. 

Quero dizer com isso, Sr: Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, que, segundo nosso entendimento, 
ninguém pode ter a audácia de se insurgir contra o 
desenvolvimento tecnológico. Por vezes, acontece 
de esse processo ser tão vertiginosamente rápido 
que se toma difícil acompanhá~o ou, mesmo, com
preendê-lo. 

Na década de cinqüenta possuir um telefone 
era privilégio raro. Falar de uma cidade para outra 
era muito difícil. De país a outro era um lato a ser 
comemorado. Hoje, qualquer pessoa pode pegar 
seu telefone celular e conversar com amigo, parente 
ou.correligionário em qualquer parte do País ou do 
mundo. , 



Julho de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00381 

O acesso à informação também se democrati
zou. Vamos lembrar a Segunda Guerra Mundial vis
ta,' melhor dizendo, ouvida do Brasil. Poucos tinham 
aparelhos de rádio. Os jornais publicavam notfcias 
uma ou duas semanas após a ocorrência dos fatos, 
transmitidas com enorme dificuldade por teletipos 
extremamente precários. A televisão surgiu no Brasil 
na década de cinqúenta. As notfcias chegavam len
tamente e poucos tinham acesso a elas. Hoje, qual
quer evento polflico, económico ou esportivo é do 
imediato conhecimento do mundo. 

A Guerra do Golfo mostrou à humanidade essa 
nova caracterfstica d<15 comunicações. Um repórter 
da televisão norte-americana, da rede CNN, Peter 
Amett, aparecia em rede, ao vivo, diretamente de 
Bagdá. e colocava sua imagem e sua voz em todos 
os recantos do planeta. Por intennédio do trabalho 
desse profissional foi possfvel conhecer a chamada 
guerra asséPtica, aquela em que os. norte-america
nos mandam bombas inteligentes, guiadas por sen
sores de última geração incapazes de errar o alvo. O 
petardo quase pede licença para entrar no prédio, 
vai até o terceiro andar, onde explode, sem danificar 
os pisos inferiores. · 

A tecnologia, como sublinhamos no inicio des
se pronunciamento, não é boa, nem má. Ela é uma 
conquista do homem. Pode ser colocada a serviço 
da melhor causa ou das ditaduras políticas, ou, 
ainda, dos engenheiros de comportamento. A !is
são do átomo foi uma descoberta notável. A bom
ba atómica, conseqüência imediata dessa desco
berta, é a arma mais letal já concebida pelo ho
mem. Ela mostrou sua face no horror de Hiroxima 
e Nagasáqui. Pela primeira vez na história do Pla
neta, o homem descobriu a possibilidade de se ex
tinguir não apenas como indivfduo, mas como es
pécie. 

Falei dos engenheiros de comportamento, 
porque a televisão cria modismos e costumes. A 
imagem, acompanhada de voz, que pode ser capta
da nos tares de todo o País, constitui uma tecnologia 
relativamente recente, sobre a qual ainda existe 
pouca elaboração teórica. Sabe-se, sem dúvida, que 
ela é capaz de educar, é capaz de ensinar a ler, es
crever e falar em português, no caso brasileiro, e 
também dispõe de vastfssima capacidade de infor
mar. Pode também, em sentido contrário, difundir 
comportamentos erróneos, modismos perigosos e 
ser condescendente com as drogas. 

A televisão brasileira, em especial, ultrapassou 
seus problemas técnicos com muita velocidade e 
hoje se situa no patamar de qualidade das melhores 

do mundo. Basta ligar o receptor em casa, para 
que o cidadão tenha acesso às notícias nacionais 
e intem!lcionais. O mundo, definitivamente, ficou 
pequeno. Está ao alcance da mão. Repórteres 
brasileiros estão em todos os lugares do Planeta 
para informar seus espectadores. Nesse particu
lar, o crescimento da qualidade da televisão é no
tável. 

Mas, no aspecto artístico, também ocorreu um 
importante desenvolvimento. Soubemos pelos jor
nais que as recentfssimas eleições na Rt.ssia fo
ram, em alguma medida, influenciadas por uma te
lenovela brasileira que estava sendo exibida na
quele Pafs. A globalização deu essa alternativa · 
nova para os homens das artes da representação 
no Brasil. Há uma avenida de oportunidades abrin
do-se diante deles. Não há dúvidas, Senhor Presi
dente, Senhoras e Senhores Senadores, que o pro
gresso dos meios de comunicação, dentro da segun-
da natureza, já constitui um fato notável no Brasil ,,ca,, 
moderno. 

No entanto, há um aspecto que deve ser discu-
tido e condenado. Estou aqui, Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores, fazendo um elogio::~!acem 
à capacitação técnica, jornalística e artística da fuJill.O"s cor
visão brasileira. Não posso, contudo, dizer a mesníâ' Unem
coisa de quem elabora o "cardápio" de programas 
das emissoras, de quem, afinal, faz a chamada •g:a-
de de programação•. Os programas da manhã, nos 
dias de semana, são destinados ao público infantil. 
São do tipo Xuxa, que intercala algumas atrações 
com desenhos animados. 

Os desenhos, em geral, possuem um fortfssi
mo conteúdo de violência. São inteiramente inade
quados para o horário. Os apelos comerciais falaiT' 
de consumo, consumo e consumo. E usam a 
criança para estabelecer um contraditório com ~: 
pais. Esses programas dão péssimos exemplos de: 
comportamento, promovem uma formação detur
pada para crianças de todas as idades e ainda in · 
sinuam algum preconceito racial, como naquele pro 
grama cujas convidadas são sempre meninas bran 
cas e louras. 

As emissoras de TV, invariavelmente, colocam 
no ar, de forma explfcita, cenas de sexo e violência, 
independentes do horário, num claro estímulo ao 
desvio de costumes e comportamento das nossas 
crianças e adolescentes. Em qualquer pafs do mur,
do, esses tipos de filmes, quando permitido, são exi
bidos durante a madrugada O que incomoda é a fal
ta de sensibilidade e respeito das emissoras de tele
visão com as opções políticas, culturais e comporta-
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mentais de seus espectadores. Não é mais possível, 
nem desejável, permitir que a famma brasileira fique 
exposta, diariamente, a uma série de informações 
perniciosas à sua formação. E nós, aqui do Senado 
da República, não podemos assistir calados e indife
rentes a essa real ameaça que ronda a noSsa. socie
dade. 

É preciso tomar providências, Senhor Presi
dente, Senhoras e Senhores Senadores. Não defen
demos a censura. A arte deve ser exibida ao povo, 
como fazem pafses europeus e norte-americanos. 
Mas lá existe, sempre, uma classificação do filme ou 
do espetáculo de acordo com seu 'público e com· o 
horário em que aquele tema possa ser. tratado. 
Creio, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, que se adotarmos no Brasil procedimentos 
semelhantes aos da Itália ou dos Estados. Unidos te
remos contribufdo para a democracia e ajudado as 
nossas crianças e jovens a terem uma vida menos 
turbulenta . . . . . . . . . . 

Os filmes e outras manifestações àrtísticas dé
vem continuar a ser exibidas na televisão ê nos de
mais meios de comunicação. O que deve mudar é o 
horário de exibição, pois assim não acontecendo,' as 
emissoras estarão prestando um desserviço à Na
ção, violando-se os· princípios básicos dos· usos, 
costumes, ética e moral que sempre nortearam a Ia
m ma brasileira. 

Cabe-nos, assim, e até por dever, em conjunto 
com os meios de comunicação, promover, no menor 
prazo possível, essa mudança, cujo objetivo é ofere
cer à criança e ao adolescente brasileiros uma pers
pectiva de formação mais saudável. 

Muito obrigado. . 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) -Não 

há mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo a tratar, encerro a presen

te sessão: 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) -Está 

encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11 h38min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. JOSAPHAT MARINHO NA SESSÃO 
DE 25-7-96, E QUE ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, servidores das universidades fede
rais de diferentes categorias estão submetidos, nes-

te instante, a uma enorme insegurança com relação 
a seus direitos de remuneração. 
· Lamento que, a esta hora, não estejam presen

tes no plenário os nobres Uderes do Governo, por
que desejaria lhes fazer o apelo de que levassem a 

· matéria ao conhecimento do Poder Executivo, na 
tentativa de uma solução razoável. 

. · Ocupo, entretanto, a tnbuna, neste momento, 
porque o OfíciO:Circular n• 30, de 11 de julho corren
te, baixado pela Secretaria de Recursos Humanos 
do Ministério da Administração, deve produzir efeitos 

. a pertlr do mês de agosto. 
. · Cumpro.~ portanto, o dever de examinar a 
matéria, para' que não se consuma grave ilegali
dade contra servidores em ativiaade e aposenta-
dos •. · · ·· · 

Em primeiro lugar, o ofício-circular baixad9 é 
curioso, porque não é um ato do Ministro. É um 
ato do Secretário de Recursos Humanos, e que 
começa por assinalar a necessidade de uniformi
zar os prOcedir:nentos em relação ao pagamento 
dosjiroventos dos que se aposentaram -atente 
bem o Senado -até .31 de outubro de 1991. .. . 

Prossegue· assinalando que o Tribunal de 
Contas da União, respondendo a consulta que lhe 
foi feita sobre os efeitos da Lei n• 8.168.-de 1991, 
assevera dito que "não há mais razão para se utili
zar os parãmetros definidos pela Portaria MEC n• 
474/87." 

Prossegue o ofício: • •.. a Portaria MEC n• 
474187 não poderia majorar valores remuneratórios 
e que não existe respaldo legal para as incorporaçõ
es de Funções de Confiança -FC". 

Continua o ofício assinalando que sendo a 
Função Comissionada -FC, um cargo· em comis
são, de natureza transitória, não se lhe aplica •o 
princípio da irredubbilidade de que tratam os disposi
tivos constitucionais antes citados .•• •• 

Por fim, deciara: considerando ainda as dispo
sições da Súmula n• 473 do S1F e do art. 114 da Lei 
n• 8.112/90, que determinam -diz o oficio -que a 
administração reveja os seus ates a qualquer tempo, 
conclui por esses fundamentos: 

"1 -Tomar sem efeito a orientação 
contida na letra e -deve referir-se ao Decre
to n• 322 de 1991; 

2 -Acrescentar as seguintes orienta-
ções: 

m -Efetuar a correlação da Função 
Comissionada-FC, exercida à época, com o 
Cargo de Direção -CD, ou Função Gratifi

. · cada -FG correspondente. 
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n -Proceder à revisão dos valores devi
dos a partir cia folha de pagamento do mês 
de agosto de 1996." 

Como se vê, por um ofício circular, baixado 
pelo Secretário de Recursos Humanos do Ministério 
da Administração, foi determinada a revisão de valo
res salariais concedidos na conformidade da legisla
ção então vigente, e assim fixados segundo orienta
ção ou interpretação estabelecida por portarias, cir
culares, atos, enfim, do Ministério da Educação, o 
órgão cOmpetente para regular a matéria 

Frise-se bem: o ofício não está determinando a 
fixação de valores, apenas, a pertir da nova legisla
ção, diversamente do que se fazia antes. Está orde
nando que, a partir de agosto, se façam as revisões 
de vencimentos e proventos concedidos de acordo 
com a legislação anterior, e na forma pela qual o Mi
nistério da Educàção interpretou. 

· Pergunta-se: que decidiu o Tribunal de Contas 
na deliberação invocada pelo ofício? Aqui está a de
cisão: 

'Decisão n• 322/95-TCU - Plenário 
O Tnbunal Pleno, diante das razões 

expostas pelo Relator, DECIDE: 
8.1. conhecer da consulta do Ministério 

da Administração, na forma do disposto no 
art. 216 do Regimento Interno, para respon
der à autoridade consulente que: 

8.1.1 a partir dos efeitos financeiros da 
Lei n• 8.168/91, não há mais razão mais 
para se utilizar os parâmetros definidos pela 
Portaria MEC n° 474/87, referente à remune
ração da Função de Confiança-FC; 

8.12 efetuada a transformação cia 
Função de Confiança-FC em Cargo de Dire
ção-CD ou em Função Gratificada-FC, é de
vida a GADF de que trata o art. 14 da Lei 
Delegada n°13/92 (cf. art. 52 da Lei n• 
8.538/92); 

8.1.3. o pagamento de quintos dever 
ser feito com base no valor do Cargo de Di
reção-CD ou da Função Gratiiicada-FG, em 
que foi transformada a Função Comissiona
da-FC, e não nos parâmetros da Portaria n• 
474/87. Observar, no caso dos servidores 
ex-celetistas, que os ele~os financeiros da 
incorporação dos referidos quintos são con
tados a partir da publicação da Lei n° 
8.911/94, sem prejuízo de considerar o dis
posto na Medida Provisória n• 831 de 
18/0111995 e reedições posteriores; 

8.1.4. os parâmetros de cálculo da 
GADF são os estabelecidos nos arts. 14 
(caput) e 15 da Lei Delegada n• 13/92, com 
as alterações introduzidas pelo art. 10 da Lei 
n• 8.622193; · 

É evidente, pelo texto dessa decisão, que se 
está referindo a vantagens que venham a ser deferi
das após a vigência das leis mencionadas. Em ne
nhuma parte dessa decisão se faz menção ao poder 
de rever o Governo, administrativamente, s~ações 
consolidadas no património dos servidores em ativi
dade ou aposentados. 

· O Ministro da Administração, inconformado 
cóm esse decisório, dele pediu revisão. O Tribunal 
de Contas, nos termos da Decisão n• 064, de 1996, 
responde "não conhecer do pedido de reexame, in
terposto contra a DeciSão n• 322195 deste Plenário, 
ante a ausência de previsão legal e regimental. • 

Logo, o Tribunal de Contas, não conhecendo 
do pedido de revisão, confirmou a decisão que o Mi
nistério da Administração desejava ver modificada 

Apenas se verifica que assessores do Tribunal, 
àó opinarem •. fizeram menção a outro entendimento 
do Tnbunal, que perm~irià a revisão de vencimento 
e de proventos, até invocando o art. 40, § 42, da 
Con~ição. Mas convém relembrar esse dispositi
vo que os assessores invocaram: 

'Os proventos da aposentadoria serão 
revistos na mesma data, sempre que se mo
dfficar a remuneração dos servidores em ati
vidade, sendo também estendidos aos inati
vos quaisquer benefícios ou vantagens pos
teriormente concedidos aos servidores em 
atividade, inclusive quando decorrentes da 
transformação ou reclassificação do cargo 
ou função em que se deu a aposentadoria, 
na forma da lei." 

A quem leia, com olhos de ver, é meridiano 
que a Constituição quis assegurar aos aposentados 
todas as vantagens que adviessem da revisão; e 
não cuidar de reduzir vantagens de aposentados em 
lace de discussão sobre a situação de funcionários 
em atividade. Apenas saliento, de passagem, essa 
circunstância, porque, em verdade, o Tribunal não 
tomou conhecimento desse tipo de informação, por
que deliberou não conhecer do pedido de revisão. 

Foi mantida, assim, a decisão 322 que, pelas 
referências que faz a leis de 1991, 1992, etc, so
mente cuida, claramente, de situações que viessem 
a ocorrer. Nem ·poderia ser diferente, porque a lei . 
fundamental, em tomo deste assunto, é o novo esta-
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tuto, que traça o Regime Jurídico dos Servidores Pú
blicos, a Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a 
qual declara, em sua· parte final, no art 252: 

'Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos financeiros a partir 
do primeiro dia do mês subseqüente. • 

Sendo a lei de 11 de dezembro de 1990, evi
dentemente os seus efeitos financeiros seriam a par-
tir de janeiro de 1991. . . . 

No art. 253 declara: 'Ficam revogadas as leis 
n"s. 1. 711, de 28 de outubro de 1952' -o antigo Es
tatuto dos Funcionários Públicos -'e respectiva le
gislação complementar, bem como as demais dispo
sições em contrário'. Logo, essa lei dispôs -e não 
poderia dispor de outro modo -para vigorar a partir 
da data de sua publicação e, em seguida, revogou a 
legislação peculiar preexistente. 

Natural é compreender-se que a lei dispôs para 
o futuro -'a pa'rtir da data de sua yjgência' -e teve 
cuidado o legislador de dizer que os efeitos financei
ros dela se verificariam a partir do primeiro dia do 
mês subseqüente, ou seja, 1• de janeiro de 1991. 

Não obstante isso, o Ministério dá Administra
ção, deslocando para a. sua competência assuntos 
que deveriam ser da jurisdição do Ministério da Edu
cação, está promovendo a alteração ilimitada de 
vencimentos e proventos concedidos, sob o funda
mento de que -e isso está dito no ofício circular que 
li de início -as leis então vigentes não permitiam a 
interpretação dada pelas normas que foram baixa
das pela própria Administração Federal. 

Como isso é possível, Sr. Presidente? Como 
se há de entender tamanha insegurança, Sr"s e Srs. 
Senadores? Como, se a Constituição, no art. 5", 
XXXVI, declara que a lei não pode atingir o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada? 
Como se há de admitir que funcionários que estão 
percebendo vencimentos há cinco, seis e mais anos, 
com fundamento na interpretação que as autorida
des federais deram a essas normas, possam ter 
suas vantagens agora reduzidas, sob o fundamento 
de ilegalidade? Onde está a garantia do direito ad
quirido, estabelecido na Consmuição? 

Mas o autor do ofício circular, ainda invocou a 
Súmula n2 473 do Supremo Tribunal Federal, inter
pretando-a como se ditasse ao Poder Administrativo 
a revisão daqueles ates. Veja-se o texto da Súmula 
n2 473: 

'A Administração pode anular seus 
próprios atos, quando eivados de vícios que 
os tomam ilegais, porque deles não se erigi-

nam direitos, ou revogá-los por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados 
os direitos adquiridos e ressalvada, em to
dos os casos, a aplicação judicial. • 

Em primeiro lugar, note-se que a Súmula não 
ordena, mas autoriza e, ao autorizar, distingue duas 
situações: a de anulação do ato administrativo e a 
de revogação do ato administrativo. Quando trata da 
nulidade do ato administrativo, diz que 'a Adminis
tração pode anular seus próprios atos quando eiva
dos de vícios que os tomam ilegais, porque deles 
não se originam direitos'. Não se trata disso no 
caso. 

Atente-se em que a Administração não anulou 
nenhum ato, sob o fundamento de ilegalidade. A Ad
ministração está tentando modificar atos que foram 
praticados não pelo funcionário unilateralmente, mas 
pela Administração que interpretou as leis vigentes. 
. . . Dir-se:-á:,n:as não ha,verá, ~ntão, o caso de re
vogação? Pelo que pude expor, 1nvocando os textos 
oficiais, ó Governo não revogou os seus atos e nem 
quer revogá-los. Está querendo, por medidas admi
nistrativas, alterar vantagens concedidas a funcioná
rios em atividade e a servidores já aposentados. 
Mas o que a Súmula também permite, é a revoga
ção, de atos por motivo de conveniência ou oportuni
dade, respeitados os direitos adquiridos. E a Admi
nistração, por intermédio do Ministério da Adminis
tração, não quer respeitar a barreira dos direitos ad
quiridos. 

O que se pretende fazer é violência contra os 
servidores, é modificação que ofende a garantia do 
direito adquirido estabelecido na Constituição. 

Não quero conduzir o debate para cn1ica acer
ba à Administração. Quero concorrer para uma solu
ção adequada. Como disse de princípio, se aqui es
tivessem os Líderes, eu lhes faria pessoalmente o 
apelo. Como aqui não se encontram, terei o cuidado 
de encaminhar-lhes oportunamente, mas com a bre
vidade possível, o texto deste pronunciamento, pe
dindo-lhes que assumam a responsabilidade de le
var ao Governo as ponderações cabíveis em favor 
de toda uma comunidade de servidores das universi
dades federais no País. 

Sugiro, então, que os ilustres Líderes propo
nham ao Ministério da Administração chamar a parti
cipar das deliberações o Ministério da Educação, au
tor de muitas das interpretações consubstanciadas 
em portarias e circulares e por meio das quais os 
funcionários tiveram aquelas vantagens assegura- : 
das. Em segundo lugar, que se faça participar da ' 
discussão da matéria representante das universida· 
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des federais, que pudesse oferecer à administração 
os subsídios indispensáveis à demonstração de que 
os servidores não são culpados do que se fez, mas 
receberam vantagens, e muitos estão recebendo há 
mais de cinco anos, por efetto de interpretações da 
administração federal, sobretudo no Ministério da 
Educação. E, por fim, que, para evitar pareceres im
próprios, o Ministério da Administração convidasse a 
participar desse exame conjunto o Advogado-Geral 
da União. 

Era essa a proposta que faria, ou que faço, e 
que, com esse pronunciamento, ao ser encaminha
do aos Líderes, será levado ao conhecimento do 
Governo. 

O Sr. Totó Cavalcante -Senador Josaphat 
Marinho, V. Ex" me permtte um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -V. Ex" tem o 
aparte. 

O Sr. Totó Cavalcante .:..Antes de mais nada, 
· Senador e mestre Josaphat, quero cumprimentá-lo 
pela grande aula jurídica que nesta Casa faz hoje, 
em especial sobre esse conflito entre o espírito da 
Lei Mãe e as adaptações, resuHantes do jogo de in
teresses, no disciplinamento da matéria. Acompa
nhando atentamente. V. Ex", vejo que às vezes aqui 
edificamos, construímos a moldura de uma lei com o 
sentido de beneficiar a sociedade e autorizamos de
terminados setores a discipliná-la. A exemplo, a lei 
de secumização aprovada -ainda anteontem eu de
batia isso no meu Estado, Tocantins -determina 
que seja utilizado o cmério da equivalência-produto. 
No entanto, urna resolução do Banco Central limita a 
utilização da equivalência/produto apenas para o mi
lho e a soja, enquanto a lei mãe inclui o algodão, o 
feijão, o arroz, o trigo, o milho e a soja. Ora, aqui 
aprovamos essa lei dando liberdade ao produtor 
para que ele exercitasse o livre arbítrio, na sua ne
gociação, de acordo com a sua necessidade de 
plantio e colheita. No entanto, o Banco Central dis
ciplina que aquelas casas de crédito só façam a 
securitização, em especial os agropecuaristas, 
para o milho e a soja. Cumprimento V. Ex" por 
esse alerta em defesa dos professores. Porém, que
ro aproveitar esta oportunidade para lembrar à Na
ção que os terminais na aplicação de determinadas 
leis, que autorizamos determinados setores a disci
plinar, vêm contrariar o princípio da lei mãe, que 
abre em benefício da própria sociedade brasileira. V. 
Ex" está de parabéns com o seu pronunciamento, 
meu querido mestre! 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Muno obriga
do, nobre Senador Totó Cavalcante. O seu aparte, 

~·-

complementando o que acabo de observar, demons
tra que o equivoco de interpretações se vai desdo
brando dentro da administração noutros aspectos ou 
noutros setores. É disso que precisamos alertar a 
administração. O poder de interpretar as leis não en
volve o de subvertê-las. O poder de rever atos admi
nistrativos não pode contrariar o principio constitu
cional do respetto ao diretto adquirido. 

Daf as ponderações que acabo de trazer, para 
conhecimento do Governo. Como o ato prevê que os 
seus efettos se dêem a partir de agosto, ou seja, que 
as folhas de agosto já sejam elaboradas com as al
terações nele determinadas, é imperioso que os no
bres Lideres, atentando nessa violência -<:amo aca
ba de dizer o Senador Bernardo Cabral -, ponderem 
ao Ministro da Administração a propriedade de sus
pender a execução desse ato, até que aquele estu
do conjunto seja feito e conclusões razoáveis pos
sam ser elaboradas, em defesa da administração e 
em respetto também aos direitos dos servidores. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 
23-7-96, E QUE SE REPUBLICA POR SO
LICITAÇÃO DO PARLAMENTAR. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, o terna que abordo hoje já foi trata
do nesta tribuna por vários Srs. Senadores e, ainda 
hoje, pelo nobre Senador Ronaldo Cunha Uma da 
Parafba. Trata-se do célebre relatório da ONU, cuja 
repercussão na imprensa brasileira deixou em má si
tuação o meu Estado, a Parafba. 

A recente divulgação do relatório do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
e do lnstiMo de Pesquisas Económicas Aplicadas 
(IPEA), sobre o desenvolvimento humano do Brasil, 
leva-me a algumas reflexões de que eu gostaria de 
tratar nesta tribuna, particularmente pelo fato de o 
meu Estado, a Paralba, ter sido colocado em desta
que negativo como o de menor fndice de desenvolvi
mento humano do Pafs. 

Na verdade, o anúncio dos resuftados da referi
da pesquisa pela mfdia nacional fez-se com ênfase 
um tanto quanto desfocada, pois, na verdade, os da
dos publicados refletem situação do final dá década 
passada e inicio da aluai, não expressando, portan
to, a situação com total fidedignidade e realidade 
dos dias de hoje. Ou seja, alguns indicadores, como 
atestam pesquisas mais recentes, com relação a al
guns Estados '- em particular, no tocante a Parafba 
-já apresentam um nítido melhoramento. 
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Com efeito, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, o citado relatóri.o divide o Brasil em três áreas 
que se comparariam respectivamente à Bélgica, à 
Bulgária e à Índia, com o que teríamos um novo per
fil de desenvolvimento para o País: uma Região, o 
Sui.Sudeste, com renda per capita significativa; ou
tra, o Centro-Oeste e parte do Norte, nivelada com o 

· Leste Europeu; e o Nordeste e parte do Norte, apre
sentando os mesmos índices medíocres do país in
diano. De modo que não teríamos mais a situação 
dual de uma Belíndia, corno se classificava há al
guns anos a situação brasileira. 

Assim, segundo o Relatório, o Brasil teria al
cançado em 199{ um Índice · de Desen\rolvimento 
Humano (IDH) de 0,797, numa escala de zero (índi
ce mínimo) a um (índice máximo), situando-o entre 
os países de nível médio de desenvolvimento huma
no, próximo dcs que apresentam aRo índice nesse 
aspecto, ou sej11, 0,888. O Rio Grande do Sul é colo
cado como o· Estado brasileiro de mais aHo IDH 
(0,871) e a Paraíba com o menor (0,476). Não se 
pede deixar de mencionar que apesar da manuten· 
ção de fortes desequilíbrios sociais, ao long.o das 
duas últimas décadas; tivemos um melhoramento 
dos três indicadores que compõem o IDH, ou seja, a 
esperança de vida, a escolaridade e a renda. E 
mais: o relatório aponta para urria importante mu
dança do perfil demográfico braSileiro, per conta de 
uma importante queda da taxa de crescimento popu
lacional, o que constituiria excelente .oportunidade 
até o ano 2020 para concentração de esforços na 
qualificação dos serviços de saúde e educação. 

Ademais, o relatório afirma 'que as projeções 
de cenários futuros indicam que o Brasil poderá ai· 
cançar melhores níveis de desenvolvimento huma
no, mais compatíveis com o grau de progresso eco
nómico que o país vem atingindo'. E, assim, estaría
mos hoje claramente em uma situação melhor do 
que a do início dos anos 90, quando ostentávamos 
os maiores índices de desigualdades do mundo. 

Mas, vejamos, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, em síntese objetiva, quais foram os princi
pais resultados do relatório PNUDIIPEA sobre o De
senvolvimento Humano brasileiro? Inicialmente, res
saHa-se o fato de que em 1990 contávamos com 42 
milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha de po
breza, implicando isso dizer que não auferiam renda 
suficiente nem sequer para prover sua sobrevivên
cia. Um dado grave, mas que o relatório reconhece 
já ter sido razoavelmente mitigado, pois hoje o nú
mero de indigentes do país seria, na verdade, bem 
menor. 

Com relação à classificação de três subpaíses, 
teríamos oito Estados do País com um IDH mais 
aRo, a saber, pela ordem: Rio Grande do Sul, Distrito 
Federal, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, 
Paraná, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. De
pois, viriam sete com desenvolvimento humano mé
dio: Amazonas, Amapá, Minas Gerais, Mato Grosso, 
Goiás, Roraima e Rondônia. E no terceiro, Pará, 
Acre, Sergipe, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Maranhão, Ceará, Piauí, Alagoas e Paraíba, 
destacando-se, assim, a grave situação do Nordes
te. Considerando-se ainda que o Estado de T ocan
tins não fez parte do estudo por absoluta falta da da
dos à época, em razão de ser uma entidade de re
cente instalação. 

O documento faz um diagnóstico da evolução 
do desenvolvimento humano no Brasil nas últimas 
décadas, mostrando que a esperança de vida ao 
nascer, a escolaridade e a renda melhoraram nesse 

. período; mas ressaltando que a chamada década 
perdida de 80 levou a um aumento de desigualdade:. 
e de pobreza, acentuando a concentração de renda:
que representa seguramente a causa fundamental -
de nossas dificuldades. · 

Quanto a esse último aspecto, os dados são 
de que os 20% mais ricos de nosso País detêm 
65% da renda total e os 50% mais pobres ficam 
com 12%. Essa relação, em 1960, era de 54 con
tra 18%. Ademais, a renda média dos 10% mais ri· 
cos é quase 30 vezes maior do que a renda média 
dos 40% mais pobres. E . mais: a parte da renda 
dos 20% mais ricos cresceu 11% entre 1960 e 
1990, enquanto a dos 50% mais pobres caiu 6%, e 
a das classes intermediárias permaneciam pratica
mente inalteradas. 

Em termos de percentual de participação dos 
pobres no conjunto da população, segundo o relató
rio, na região Norte eles representam 43%; no Nor
deste, 46%; no Sudeste, 23%; no Sul, 20%; e no 
Centro-Oeste, 25%; destacando-se, como é óbvio, o 
fato de que a maior parte da população pobre, 39%, 
encontra-se nas zonas rurais no Pafs. Sobre o nível 
educacional, para certa surpresa, a pesquisa mostra 
que a percentagem do PIB aplicada em educação 
em nosso País, no ano de 1990, situou-se em 3, 7%. 
Um dado interessante, se comparado com a situa
ção dos países de IDH alto, em que essa aplicação 
fica em tomo de 4%, devendo-se levar em conta que 
os seus PIBs são consideravelmente maiores do 
que o nosso. Nesse campo, segundo o relatório, o 
número médio de estudo dos homens brasileiros, 
comparando-se os anos ?e 1960 e t990, cresceu de 
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A Sr" Benedita da Silva - Senador Bernardo 
Cabral, ouvi atentamenie o pronunciamento de V. 
Ex" e considero de extrema relevância o tema abor
dado. Sabemos da contribuição que a indústria têxtil 
tem dado à economia do Pafs e não poderia ficar ca
lada, já que essa é uma das vocações económicas 
do Estado do Rio de Janeiro. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Exatamente. 
A Sr" Benedita da Silva - E o meu Estado tem 

sofrido com as irregularidades que vêm acontecen
do. No an9 passado, houve um grande encontro na
cional, promovido peia Frente Pa~amentar em Defe
sa da Industria Têxtil, em que foram apresentadas 
as dificuldades e reivindicações daquele setor. O nú
mero de desempregados já atingia a casa dos 3 mi
lhões e continuava havendo o fechamento de fábri
cas e mais demissões. E já naquele momento as 
preocupações centravam-se na necessidade de eli
minar o prazo de · financiamerito das importações. 
Outras preocupações diziam respeito ao dumping, 
ao superfaturamento - como bem disse V. Ex'-, aos 
subsídios e aos salários miseráveis, tudo isso contri
buindo para que as dificuldades aumentassem na 
área. Mesmo diante desse quadro, chegamos à con
clusão de que a indústria têxtil tem safda: é rentável, 
o Pafs tem vocação e preciSa acreditar. Não pode
mos submeter nossas empresas a 'llssa concorrên
cia injusta, não é possfvel que se venda uma calça 
Jeans a R$1 - e agora não mais US$1, porque ele já 
está uitrapassando o Real. Estamos comparados ao · 
mercado chinês, porque quem vai à China sabe que 
vai comprar sedas, pérolas e outras coisas, a um 
preço muito baixo, evidentemente, porque existe 
uma exploração da mão-de-obra. Ela é baratíssima 
e isso faz com que o mercado interno produza para 
exportar a esse preço. Portanto, o que estamos bus
cando - e V. Ex" traz com grande preocupação e 
merece o apoio de todos nós - é a criação de uma 
política setorial têxtil capaz de promover esse de
senvolvimento, sustentando todos esses setores que 
entendemos ter uma lacuna a ser preenchida. Por 
isso, parabenizo V. Ex" pela brilhante intervenção e 
pelo assunto pertinente que, como sempre, brilhan
temente, traz à tribuna 

O SR. BERNARDO CABRAL- Agradeço a V. 
Ex", Senadora Benedita da Silva, a sua contribuição 
não só enriquece o meu pronunciamento, como co
loca no ponto nodal dessa controvérsia uma solu
ção. 

Nenhum de nós é contra a competitividade, ao 
contrário, o que queremos é estimulá-la Mas não é 
com esse tipo de dumping que vamos enriquecer 

nossas indústrias. Te mos um exemplo no meu Es
tado onde a Indústria da juia foi por água abaixo 
quando se começou a .importar da Índia - foi um de
sastre total. 

Nos Estados Unidos há o American Buy Act 
que regulamenta, através de quotas, o problema dos 
chamados produtos estrangeiros que podem causar 
danos à indústria local. Lembro-me - e isso ainda é 
recente - quando o Presidente da Chsysler, grande fabri
cante de automóveis, o Sr. Lee lacocca, dizia que se os 
Estados Unidos não tivessem cuidado, em alguns anos, a 
importação abarta dos mercados japoneses criaria pro
blemas à indústria automobilfstica, como !le fato criou. Se 
não houvesse uma forma de se levantar de todo, a indús-
tria teria soçobrado. · 

Chega uma hora em que se caminha para Q durn
plng e não se tem como evitá-lo. Vejam o que eStá ha
vendo com o caso da Feira do Paraguai, que toda a 
Bancada do . Amazonas denunciou, além de produtos 
Slbfaturados e por onde e corno eles escoam. 

O sr. Jefferson Péres- Permite-me V. Ex' um 
aparte, Senador Bernardo Cabral? 

O SR.. BERNARDO CABRAL - Concedo um 
aparte a v. Ex', St.nador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres- Veja, Senador Bernar
do Cabral, o Brasil é o país do oito ou oitenta Tínha
mos, até cinco anos atrás, o que· os economistas 
chamam de urna economia cartorial, fechada ou se
mifechada, aitamente protecionista, que assegurava 
a tranqüHa reserva de mercado para cartórios eco
nômicos. E o que é curioso: às vezes até cartórios 
de empresas estrangeiras, como o caso dos auto
móveis - quatro grandes montadoras, não se podia 
importar, elas não se modernizavam, os preços 
eram aitíssimos - eraíri donos do mercado brasileiro. 
E nós, numa visão equiVocada, protegfamos esses 
cartórios. Fez-se a abertura, estávamos na iminên
cia de passar para o extremo oposto, o escancara
mento de portos, com o Brasil - "casa da mãe Joa
na"-, vitima, inciusilie, de dumping, corno esse que 
alguns pafses asiáticos estão fazendo. Creio que o 
Ministro . Francisco Domelles, que nem é do meu 
partido, está agora no caminho certo. O que ele tez 
agora com a indústria de brinquedos é corretíssimo: 
ergueu barreiras por seis meses e acordou com as 
empresas que não haverá aumento de preços du
rante esse perfodo e pode prorrogar isso enquanto 

. elas se modernizam para que possam enfrentar a 
competição extema. E, evidentemente, mesmo de
pois que as tarifas baixem, medidas de salvaguarda 
poderão ser adotadas contra o dumping. Em qual
quer circunstâncias, o dumping é inaceitável. De 
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seguinte dado, que é muito expressivo: temos 
18.400 empresas . têxteis e de confecção, poucas 
são modernas e muitas já ultrapassadas, a ponto de 
se tomar um refrão de que esse setor têxtil/confec
ção não dispõe de competitMdade para enfrentar os 
produtos estrangeiros. 

Acontece que 70"/o dessas empresas são micro 
ou pequenas, mas é a cadeia têxtil/confecção a maior 
empregadora do Pais, com cerca de 1 mHhão e 900 
pessoas no ano passado. Chamo a atenção dos emi
nentes Senadores para este número'··expressivo: 1 mi
lhão .e 900 mH pessoas em 1995. Ainda no ano passa
do, o fa!Urarnento global foi estimado em U$23 bilhões, 
sendo o mercado brasileiro o sexto maior oonsumidor 
de têxteis do mundo. Esse comércio mundial de produ
tos de têxteis movimentou, só em 1994 - pasmem os 
SIS. Senadores -, a cifra de U$194 bilhões, cabendo à 
China o lugar de lfder dos paises exportadores, segui
da da Itália, Alemanha e Coréia. 

Aqui cabe destacar uma análise do porquê do. 
avanço da China. Três pontos são essenciais para 
marcar esse avanço. Primeiro, os baixos custos de 
mão-de-obra; segundo, a isenção para importação 
de matérias-primas e maquinário; terceiro, uma polí
tica de subsídios estatais. 

No Brasil, a si!Uação é outra. Ao abrir a sua 
economia, a fim de participar-de globalização, este 
Pais procedeu, com relação à indústria· têxtil, sem 
uma política industrial adequada e com uma polftica 
económica desorientada. Assim, as alíquotas de im
portação de produtos têxteis foram reduzidas de for
ma drástica em curto espaço de tempo. Pára os te
cidos e confeccionados, houve uma redução, em 
1986, de 105% para 18% e 20%, respectivamente, 
em janeiro de 1995. · · 

Adicione-se um outro erro da política de co
mércio exterior, qual seja o de não terem sido 
adotadas, com a cautela que se impunha, as me
didas de salvaguarda antidumping, sem o que 
sempre é arriscado providenciar abertura de 
mercado. O resultado apresentado, no ano pas
sado, pelo setor têxtil foi a eliminação de cerca 
de 1 00 mil empregos. 

Cabe assinalar que, nos pafses industrializa
dos e em vias de desenvolvimento, a modernização 
e a reestruturação da indústria têxtil conta com políti
cas de comércio internacional e industriais ativas, 
beneficiando as tarifas com alfquotas acima da mé
dia das respectivas indústrias. 

Ademais, a Europa e os Estados Unidos vêm-se 
valendo, há muitos anos, de urna política de cotas para 
conter o avanço asiático. No Brasil, entre os fatores 

que influem mais diretarnente na determinação da 
falta de competitMdade da indústria, destacanrse a 
falta de disponibilidade e as condições de firuiDcia-
mento. ·' 

Destarte, será sempre necessário destacar que 
a indústria brasileira tem como compatir, desde. que 
a ela se dê igualdade de condições. Por exemplo: se 
o nosso Pais tem os maiores juros internos do pla
neta e o câmbio sobrevalorizado, como competir 
contra urna mercadoria que é vendida a 270,.360 
dias com juros de 6% ao ano? · 

Se em todos os países do Primeiro Mundo. são 
adotadas salvaguardas para o setor têxtil, porqoe no 
Brasil são aumentados e comentados diariamente 
casos de subfa!Uramento, como de importaçc~3S "'· 
calças jeans a US$1,50 a unidade e camisas c:le al
godão a US$25 a dúzia? Chamo a atenção do Sena
do para o fato de que esse é um dado estarrecêdor. 
Como é que a nossa "'indústria pode competir· com 
esse tipo de subfarurarnento e com a importação de 
calças jeans a US$1 .5.0. a unidade e camisas de al
godão a US$25 dólares a dúzia? E, digo mais, <esta
mos importando- e a Zona Franca de Manausjá so
fre isso na pele - frtas cassetes por R$0,25 q11e é o 
preço de um bombom chamado "bala garoto". E 
mais. Já se vende bicicleta a R$70,00. · 

Ora, Sr. Presidente, creio que devem eii:istir 
distorções quanto às questões ligadas à indústri<t · 
têxtil. Não tenho dúvida disso. Sobre!Udo a possibili
dade vislumbrada pelos concorrentes externos de 
participar do único mercado disponível de 155 milhi). 
es de consumidores do mundo. 

Ora, o que nós não estamos prestando aten
ção é no fato de que somos aqui urna presa fácil a esse 
capital estrangeiro que, se não for fiscalizado, ca.tJSalá 
danos profundos à nossà indúslria têxtil, sobre!Udo, Sr. 
Presidente, oo Estado de V. Ex', que é, sem dúvida ne
ntu.ma, um doS reconhecidos nessa matéria 

Bem ressaltam os Drs. Ricardo Botelho e João 
Abujamra - fontes que inspiraram e contribufram 
para esta minha manifestação - o seguinte: 

~O Brasil é um mercado disponível, 
bem regulamentado, livre e com poder aqui
sitivo crescente. • 

Sr. Presidente, não será desestimulando o·em
presário brasileiro que venceremos a batalha do se
tor têxtil. Infelizmente, essa é a realidade. 

A Sr" Benedita da Silva - Permite-me V. Ex" 
um aparte, nobre Senador Bernardo Cabral? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Pois não, no- . 
bre Senadora Benedita da Silva. · 
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Ata da 26ª Sessão Não Deliberativa, 
em 29 de julho de 1996 

2ª Sessão Legislativa Extraordinár,ia, da 50ª Legislatura 

Presidência do Sr. Eduardo Sup/icy e da Srª Benedita da Silva 

(Inicia-se a sessão às 14h30min) 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - De

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

balhos. 
O Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Jef

ferson Péres, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte · 

EXPEDIENTE 

'MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 

Restituindo autógmfos de projeto de lei sancio
nado: 

N" 203, de 1996 (n• 701/96, na origem), de 25 
de julho do corrente ano, referente ao Projeto de Lei 
da Câmara n• 30, de 1996 (n• .1.087/95, na Casa de 
origem), de . iniciativa do Presidente da República, 
que dá nova redação a dispositivos da Lei n• 6.880; 
de 9 de dezembro 1980, que dispõe sobre o Estai!J-. 
to dos Militares, sancionado e transfonnado na Lei 
n• 9.297, de 25 de julho de 1996. '""'"''-··· 

AVISOS 

DE MINISTRO DE ESTAI)() 

N• 507/96, de 15 de julho de 1996, do Ministr9. 
da Saúde, referente ao Requerimento n• 397,. de. 
1996, de informações, do Senador Lúcio Alcântara. . 

As informações encontram-se à dispo
sição do requerente na Secretaria-Geral da 
Mesa.· 

N° 612196, de 12 de julho de 1996, do Ministro 
da Fazenda, referente ao Requerimento n• 547, de 
1996, de informações, do Senador Gilberto Miranda. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) -O ex
pediente lido vai à publicação. 

Esgotou-se na sexta-feira última o prazo pre
visto no art. 91, § 3", do Regimento Interno, sem que 

tenha sido inte!pOsto recurso no sentido da aprecia
ção pelo Plenário das seguintes matérias: 

- Projeto de Lei do Senado n• 31, de 1996, de 
autoria do Senador José Samey, que dispõe sobre o 
regime tributário das microempresas e empresas de 
pequeno porte, e dá outras providênéias; e 

· " Proíeto .de Lei do Senado n• 32, de 1996, de 
autoria do Senador José Samey, que institui "o Esta
tuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte, dispondo sobre o tratamento diferenciado, 
simplifiCado e favorecido, previsto nos arts. 170 e 
179 da Constituição. · · · 

As· matériàs foram aprovadas em apreciação 
córiclusiVa pela ComisSão de Assuntos Económicos. 

· · 6s projetos vãci à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A 
Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o 
Ofício n• sir3, de 1!Í96 (ri•. 2.281196, na origem), en
càiriinhánélo; nos .termos da . Resolução n• 69, de 
1995,, do ~ll~c!o f!l!1eral, manifestação daquele ór
gão, sobre . solicitação da Prefeitura Municipal de 
Novo: Ba.ó:eiro (RS). para que possa contratar opera
ção de cn!ditQ junto à Caixa Económica Federal no va
lor de .cento e sessenta e dois. mil, qualrocentos e no
vénta e seis réais e oito centavos. no âmbito do Pro
graJ)'l;i_.P~Moradia, destinada à execução de projetas 
de moradia para a população de baixa renda 

. A matéria.11ai.à (;omi,são de Assuntos Econô
micÇ)S~· · .· 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Pas
sa-Se à lista de oradores. 

·concedo a palavra ao senador Bernardo Ca
bral, por 20 minutos. 

.o· ~R •. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pro
nuncià o· seguinte discurso. sém revi~ o do· orador.) 
- Sr. Presidente, Sr" Senadora; Srs. Senadores, vez 
por outra se comenta, aqui e acolá, sobre a indústria 
têxtil, havendo opiniões nos mais diversos sentidos. 
Tenho tido a cautela de não abordar matéria sobre a 
qual não disponho de dados que envolvam o assun
to. Por essa razão, obtive de dois especialistas na 
matéria, Drs. Ricardo Botelho e João Abujamra, o 
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2,4 para 5,1 , e, no caso das mulheres, aumentou de 
1 ,9 para 4,9. 

No tangente à saúde, o número de habitantes 
por médico, em 1991 , era de 641 , variando por re
giões. Os gastos federais nesta área, no início da 
década de 80, correspondiam a cerca de 12% da re
ceita. Em 1989, foi para 17%. Devendo-se ressaltar 
o fato de que a redução da mortalidade infantil, das 
doenças infeto-contagiosas e parasitárias, nas últi
mas décadas, determinou uma substancial modifica
ção do perfil da demanda de saúde no País. Há, 
hoje, menos internações por partos, por exemplo. 

E a maior demanda vem acontecendo nos ca
sos de tratamentos do aparelho circulatório, que 
atualmente é a maior causa de mortes, seguido dos 
acidentes, em particular, os de trânsito. 

O Relatório diz que a mortalidade infantil vem 
declinando no Brasil, desde a década de 40. E, por 
sua vez, a taxa de fertilidade que, até 1970, era de 
5,8 filhos por mulher, caiu fortemente, a partir da
quele ano. Do mesmo modo, reduziu-se a taxa de 
crescimento da população, que baixou para 1 ,9% no 
ano de 1991. Expressando-se, diante de tudo isso, 
um processo de 'envelhecimento' da população bra
sileira, com o que tem aumentado acentuadamente 
o papel das pessoas com mais de- 65 anos. E, na 
medida em que o ritmo de diminuição do número de 
crianças e jovens é bem maior do que o ritmo de au
mento das pessoas idosas, o número de depend
entes da população economicamente ativa deverá 
declinar muito até o ano 2020. Gerando-se, assim, a 
expectativa de que no novo século tenhamos segu
ramente uma condição bem melhor, em termos de 
saúde, educação, habitação e trabalho. 

E, com relação ao crescimento e à estabilida
de, o documento ressalta que, entre 1980 e 1992, a 
economia brasileira cresceu apenas 1 ,25% ao ano, 
em média. Sendo que, na medida em que o cresci
mento populacional se deu com taxas mais aHas na
quele período, a renda per capita decresceu 7,6%. 

Dados que levaram os seus elaboradores a 
analisar muito corretamente, a meu jufzo, que, no to
cante às ameaças e às oportunidades que hoje se 
apresentam para o Brasil, por conta das rãpidas mu
danças da economia mundial, e concluir que urge 
proceder no País a uma transformação produtiva e 
uma reestruturação industrial com vistas ao atingi
mento de um melhor nível de competitividade e esta
bilização macroeconõmica. 

Mas, como eles dizem, para isso se faz neces
sário um melhoramento rápido e acentuado da distri
buição interpessoal e inter-regional da renda; uma 

redução substancial da pobreza e a busca de padrõ
es de vida mais elevados, bem como o aperfeiçoa
mento do funcionamento político-democrático, junta
mente com o desenvoMmenfo das reformas do Es
tado. Sem deixar de mencionar a questão da preser
vação ambiental. Um processo, enfim, que implica 
seguramente uma maior interação entre o setor pú
blico e o setor privado, permeada pelo pluralismo 
económico, social e político. 

Entretanto, esse Relatório, Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, não obstante a importância e a 
seriedade das duas renomadas ins~tuições por ele 
responsáveis e da competência técnica da equipe 
que o elaborou, convenhamos, não poderia ter sido 
divulgado da maneira que foi feita. Ou seja, sem a 
necessária ressalva de que aqueles dados. repre
sentavam uma fotografia socioeconômica tirada há 
sete anos. Para a opinião pública foi passada a idéia 
de que se tratava fidedignamente da realidade aluai. 
Deixando de apresentar as conclusões dos seus ela
boradores, considerando as mudanças para melhor 
em alguns indicadores havidos nos últimos anos. 

Contudo, não quero com isso dizer que são 
equivocados ou distorcidos os dados do Relatório 
que mostram o Nordeste como a área nacional em 
que as desigualdades continuam a nos desafiar. A 
propósito, não tem sido por outra razão que a nossa 
preocupação tem se voltado justamente para a ne
cessidade de o Governo Federal adotar medidas 
mais fortes e abrangentes em favor do desenvoM
mento dessa região, considerando-a prioridade na
cional. 

Ainda hoje, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, os Senadores do Nordeste deverão ter, acima 
dos partidos e das ideologias, um encontro com o 
Sr. Secretário de Política Regional, Ministro Fernan
do Catão, no seu gabinete de trabalho, sobre o do
cumento que foi entregue há pouco tempo ao Se
nhor Presidente da República, justamente reivindi
cando alguns pleitos da maior importância, visando 
à reestruturação do desenvolvimento económico na
quela região. 

E, no caso específico do meu Estado, a Paraí
ba, é preciso destacar aqui o grande esforço des
pendido pelos anteriores Governos de Ronaldo Cu
nha Uma, Cfcero Lucena e do saudoso Antônio Ma
riz, agora continuado pelo seu sucessor José Mara
nhão, no sentido de reverter, até onde é possível, 
por suas próprias forças, aquela situação de 1991, 
detectada pelo relatório do PNUD/Ipea. 

É fato, por exemplo, que, dos indicadores do 
Índice de Desenvolvimento Humano, nosso Estado 
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vem melhorando significativamente no que concerne 
à questão de renda. Sua posição hoje é muito me
lhor nesse aspecto do que a que foi apresentada no 
referido Relatório. Com efeito, os dados mais recen
tes da Sudene, ainda não oficializados, dão conta de 
que o PIB per capita paraibano, que era de 
US$1.965,2 em 1994, aumentou para US$2.054, 1 já 
no ano seguinte, ou seja, um aumento de 4,5% •. E o 
PIB total passou de US$6,5 bilhões, em 1994, para 
US$6,9 bilhões, em 1995. Com o que a Paraíba re
gistrou a maior taxa de crescimento econõmico do 
Nordest(l (6,6"k). 

Esses números, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, estão devidamente corroborados por um 
estudo denominado "Convergência da Renda Nacio
nal no Brasil e Fatores Socioeconõmicos Condicio
nantes", cocrdenado pelo economista e professor Ál
varo Zinni Júnior, da Faculdade de Economia e Ad
ministração da USP, que.integra.um projeto do eco-·' 
nomista Jef!rey Sachs, da Universidade da Harvard .. 
(EUA). 

Nesse estudo, entre outras análises, uma se 
retere especificamente às rendas per capita esta· 
duais, num perfodo de nove anos, compreendido en
tre 1965 e 1994, em que a Paraíba e Goiás se des
tacam como os ·Estados que mais cresceram nesse 
aspecto, com uma taxa de au~nto de 1,3%. De
vendo lembrar que a Paraíba, como mostra essa 
pesquisa, nos vinte e quatro anos relativos ao perfo
do de 1970-1994, teve um crescimento da sua renda 
per capita da ordem de 5,1 %. Bem maior do que o 
crescimento do Piauí (3,4%) e o de Pernambuco 
(4, 1 o/o) e Maranhão (4,5%) ... 

Sr,. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o meu 
Estado, a Paraíba, tem sido inteiramente relegado 
pelo Governo Federal no tocante a investimentos. 
Há muito tempo não temos grandes investimento fe
derais no Estado, e a nossa luta tem sido justamente 
nesse sentido. Daf por que estamos trabalhando, 
por exemplo, para que o projeto que apresentei aqui, 
o qual cria a Zona de Livre Comércio de Cabedelo, 
porto do Estado da Paraíba, seja aprovado na Câ
mara dos Deputados e, afinal, sancionado pelo Se
nhor Presidente da República. Como a Sudene já 
deliberou a respeito, a ex(1mplo do-Norte, onde te
mos cerca de cinco a seis Zonas de Livre Comércio, 
entre as quais, a de Manaus, no Amazonas, em Ro
raima, no Acre e no Tocantins, o Nordeste deveria 
também ter algumas zonas. de livre .. comércio como 
novo impulso para o seu desenvoMmento regional. 

Além disso, estamos .também pugnando, desde 
há muito tempo, para conseguirmos os recursos in-

dispensáveis e, sobretudo, o apoio dos setores com
petentes do Governo Federal, a fim de transformar o 
porto. de Cabedelo num porto pesqueiro inlernacio
nal. A economia do Estado sofreu um grande abalo 
com a proibição da pesca da baleia, pois cerca de 
três mil fammas dela dependiam. Embora conside
rando que foi adequada a sua proibição, porque se 
tratava de preservar uma espécie animal da maior 
importância para a fauna marítima, tivemos um pro
blema muito sério de ordem social, até agora ainda 
não resolvido. Porém, estamos para resolvê-lo, gra
ças a um projeto aprovado recentemente entre o 
Governo Federal e o Governo do Estado, com o 
apoio do lbama, com vistas à implantação da pesca 
do atum em Cabedelo. e em Lucena, já estando au
torizada a operação de· dois barcos pesqueiros de 
um grupo de galegos espanhóis, que tem uma gran
de experiência no ramo e, certamente, vai dar uma 
gra11de çontribuição ao. desenvolvimento económico 
do nosso Estado •. 

Com relação ao fndice de esperança de vida 
ao nascer, há mesmo que se fazer um reparo ao re
latório do PNUDRPEA, com relação ao meu Estado. 
Na verdade, o fndice apresentado para a Paraíba, 
nesse aspecto, foi de 43,8 anos. Um número real
mente defasado, pois reflete uma situação mais an
terior ainda, de 1980, quando já se sabe que em 
1990 esse indicador já estava em 64 anos. 

· Outra defasagem diz respeito à mortalidade in
fantil. Como mostra o economista Ademir Alves, do 
Departamento de Economia da UFPB e membro da 
equipe responsável pelo Plano de DesenvoMmento 
Sustentável do Estado da Paraíba, os dados do Re
latório sobre esse aspecto, referentes a esse Esta
do, são oriundos de levantamento do IBGE da época 
de 1970, quando a taxa era assustadoramente alta, 
ou seja, 17 4 por 1.000 crianças, taxa essa que hoje, 
pelos novos levantamentos, já se reduziu para 65,5 
por 1.000, o que demonstra um flagranle melhora
mento desse indicador em meu Estado. 

Apenas no concernente à questão da escolari
dade é ·que a realidade paraibana, temos que admi
tir, não é nada confortável. Os dados aluais mostram 
que as condições realmente pioraram com relação 
ao Censo do IBGE de 1991. Naquele ano, tínhamos 
na Paraíba um fndice de 46,9% de escolaridade e as 
estimativas relativas a 1994 mostram uma queda 
desse índice para 41 , 7%. 

Mas, ainda sobre o desenvoMmento sócio
econômico do Estado da Paraíba, Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, no sentido de neutralizar 
conclusões apressadas, em face dos números do re-
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latório do PNUD/IPEA, deve-se dizer que, desde 
1994, o crescimento da economia paraibana vem-se 
dando de fonna mais dinâmica e mais equinbrada, su
perando o de outros Estados elo Nordeste e mesmo elo 
País em todos os setores produtivos. Houve inusitado 
aumento do consumo de energia elétrica por conta elo 
sucesso de eletrificação rural empreencflda pelos úfti
mos dois governos e pelo aluai. Verificou-se em 1995 
o crescimento elo ICMS da ordem de 67% em relação 
ao ano anterior, cerca de 23"/o a mais elo que a média 
elo crescimento da arrecadação desse imposto nos ou
tros Estados nordestinos em igual período. 

Nesse sentido, vale dizer que o Plano de De
senvolvimento Sustentável da Paraíba, antes men
cionado, em seu diagnóstico sobre a situação do Es
tado; já havia detectado que •a desaceleração e vul
nerabilidade da economia, associadas aos níveis de 
concentração de renda e à reduzida capacidade do 
Estado de absorver parte significativa de sua força . 
de trabalho em empregos produtivos, deram lugar a 
indicadores de condições de vida extremamente pre
cárias no Estado, não obstante a evolução positiva 
de muitos desses indicadores'. 

De resto é preciso lembrar o contexto peculiar 
em que se colocou o Nordeste, em particular a Pa
raíba, que explica as dificuldades- para o melhora
mento da qualidade de vida de suas populações. 
Sem dúvida há que se responsabilizar os modelos 
de desenvolvimento atualmente concentradores de 
renda a que o próprio Relatório do PNUD/IPEA se 
refere, como já dissemos antes, o que tira dos go
vernos da Paraiba, nos úKimos anos, a responsabili~ 
dade por essas dificuldades. 

Na verdade, a questão fundamental causadora 
da aceleração do processo de empobrecimento do 
Nordeste, particularmente da Paraíba, tem justa
mente a ver com a enorme queda de investimento 
do Governo Federal. Segundo a Sudene, em 1975, 
a União contribuía com 43,5% elos investimentos pú
blicos do Nordeste. Mas, com a degeneração econó
mica do Pafs e a falência fiscal do Estado, nos anos 
seguintes, principalmente a partir da crise de 80, os 
investimentos federais caíram para 26,8%, em 
1984, chegando a apenas 1 0,3%, já no ano se
guinte; tendo-se recuperado um pouco mais nos 
primeiros quatro anos desta década, quando se si
tuaram em 19%. Mas, ainda assim, muito abaixo 
dos percentuais verificados na década de 70. Um 
quadro que desmente frontal e cabalmente àqueles 
que acusam o Nordeste de receber um grande volu
me de recursos do Governo Federal sem deles fazer 
a correta aplicação. 

Por ar então, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, se pode concluir como, inevitavelmente, o 
Etário estadual paraibano, como os demais Estados 
nordestinos, ficou aKamente comprometido com os 
investimentos, não tendo condições, por força do de
bilitamento geral das finanças do Estado em geral, 
de fazê-los com sufiCiência, resuKando desse fato 
um acentuado declínio de investimentos em áreas 
importantes, como a da Construção civil, em obras 
de infra-estrutura e de equipamentos sociais bási
cos, sobretudo. 

Neste ponto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, desejo chamar a atenção do Senado e da Na
ção para o fato de que já é tempo do Senhor Presi
dente da República, que é um socialdemocrata -
embora tenha o seu comprometimento com o neoli
beralismo, que foi uma das bases de sua sustenta
ção eleitoral -,voltar-se para atender os reclamos de 
crescimento da economia nacional; não só de cres
cimento, mas, sobretudo, de distribuição da renda. E 
aí entraria uma questão importante que se relaciona 
com a nova postura que estaria a assumir, pelo me
nos pela imprensa, o novo Ministro do Planejamen
to, no sentido de organizar um Plano de Metas, vi
sando, justamente, a exemplo de Juscelino Kubits
chek de Oliveira, atingir, dentro de algum tempo, um 
crescimento económico razoável. 

Lembro, por exemplo, que no Governo de V. 
Ex", Sr. Presidente José Samey, apesar da inflação 
dos últimos tempos, V. Ex" não teve um só ano de 
sua administração em que não tivéssemos um gran
de crescimento da economia nacional. 

Neste instante em que o Governo está tão vol
tado -e com muita propriedade -para a estabiliza
ção económica, tendo já alcançado um triunfo razoá
vel no combate à inflação, sem prejuízo da sua preo
cupação com a mesma, com o que recebe o nosso 
apoio, é preciso que também se voKe para o cresci
mento económico, a fim de que possamos atingir 
uma meta de emprego e renda, combatendo, assim, 
não só o desemprego, mas também distribuindo me
lhor a tenda entre as pessoas e as regiões. Nesse 
particular, faço menção especial ao Programa de 
Garantia de Renda Mínima, do nobre Senador 
Eduardo Suplicy, que está em debate no Congresso 
Nacional. 

Acredito que todas as proposições que dizem 
respeito à criação de novos empregos e melhor dis
tribuição da renda nacional devem merecer, neste 
momento, grande atenção do Congresso Nacional, 
porque já fizemos e estamos fazendo um grande es
forço para manter _estabilizada a economia. Mas não 
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é só isso que resolve o problema nacional. Ternos 
que estar atentos para a grande pobreza que ain
da há neste Pafs, sobretudo no Nordeste, onde o 
índice de pobreza absoluta é cada vez maior, a fim 
de que possamos ter em,conta que é necessário 
tomarmos algumas medidas, algumas providên
cias imediatas no sentido de que também se pos
sa conseguir a estabilização social, que é funda
mental para garantirmos a estabilidade politico-insti
tucional do País. 

O Sr. Casildo Maldaner - Permna-me V. Ex" 
um aparte? .. , ' 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Ouço V. Ex" 
com muito prazer. 

O Sr. Casildo Maldaner - Nobre Senador 
Humberto Lucena, V. Ex" vem, nesta tarde, como de 
outras vezes, extemar uma preocupação enorme em 
relação 'a, esse as5unto. Ainda ontem à tárde, tive-', 
mos oportunidade , de, nesta Casa, analisarmos;, , 
mais ou 'menos dentro, desses mesmos parâmetros, 
o quadro que assola o Pais, principalmente em rela- , 
ção aos que estão fora do acesso à mão-de-obra, à 
participação do bolo do País, aos que estão aquém 
da própria pobreza em si. Eu relatava, ainda ontem, 
que, no caso das micróindústrias, principalmente as 
que trabalham com alimentação,,cerca de 40% da 
alimentação, hoje, no Brasil, é produzida por micro
agroindústrias, que oferecem mais de 50% da mão
de-obra na industrialização da alimentação. Veja 
bem, Senador, seria uma maneira de propiciarmos 
uma oferta enorme no campo da mão-de-obra. Pen- , 
so,que podíamos colocar à mão esses mecanismos. 
São meios com os quais poderíamos ir ao encontro 
do pronunciamento de V. Ex", da preocupação que , 
traz hoje, à tarde, nesta Casa. Por isso é que gosta
ria de aliar-me à preocupação que V. Ex• externa. 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Grato a V. Ex" 
pelas suas palavras, que vêm ao encontro de ponto 
de vista semelhante que tenho defendido desta tri
buna, no sentido de um maior apoio às micro e pe
quenas empresas. V. Ex" tem absoluta razão. 

O , Governo anunciou, ultimamente, a monta
gem ~e um programa de R$300 milhões, através do 
BNDES, para financiamentos, a juros mais baixos, 
às pequenas e micros empresas. Mas, pelo que sei, 
esse programa ainda não começou a funcionar. Tan
to esse programa, como outros que vierem a ser 
realizados, seja através de bancos oficiais ou parti
culares, visando a estimular a micro e pequena em
presa, será uma das maneiras de atenuar, pelo me
nos, as dificuldades sociais do País. 

Por fim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
ainda em relação ao meu Estado, há que se insistir 
e louvar o talo de que o atual Governo da Paraíba, a 
exemplo dos dois governos anteriores, tem dado um 
meritório exemplo de esforço por manter um quadro 
de austeridade, contribuindo com a sua cota de sa
crifício para o processo de estabilização econômica 
doP<!fs. 

E dizer, também, que isso vem sendo feito com 
a busca concomnante de se encontrarem novas for
mas de acumulação de recursos necessários ao seu 

: desenvolvimento, corno bem expressa o seu slogan: 
"Austeridade e desenvolvimento." 

É um esforço que implica, evidentemente, uma 
nova postura em relação ao se to r produtivo prl•e,~ ,, 
abrindo-se o Estado da Paraíba ao, estabeleclfr!lln"' 
de parcerias objetivas com esse setor, nos ânbnos 
estadual, regional, nacional e internacional e, um 
processo que, diga-se de imediato, já vem produzin
do bons frutos. Pois, corno se sabe, vários grupos 
empresariais para lá têm aportado, dispostos a in
vestir na Paraíba, refletindo a justeza da visão estra
tegicamente posniva do Governo paraibano em abrir 
a economia do Estado para o mundo, isso fazendo 
através da sua regulação e coordenação. Ressaltan
do-se, ainda, sua preocupação com reestruturação e 
ampliação da base econõmica, com o aumento dos 
investimentos em recursos humanos, com a cidada
nia e a qualidade de vida da sociedade paraibana, 
como um todo. 

Era o que tinha dizer. Muito obrigado. 
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O SR. JEFFERSON PÉRES- Não é esta a mi
nha visão; não reajo dessa fonna provinciana em re
lação aos Estados mais ricos. 

Concedo-lhe o aparte com muita satisfação, 
Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral- Faz muito bem V. Ex" 
em tocar no tema desigualdades regionais, principal· 
mente quando frisa que deve ser ele abordado sem 
o provincianismo que V. Ex" muito bem registra. E, 
anãs, não é de V. Ex" ter preconceitos contra Esta
dos mais ricos em função dos pobres. O que V. Ex" 
tem é a preocupação, que também tenho, em notar 
que, quando um Estado mais rico como São Paulo, 
Rio de Janeiro ou Minas Gerais, consegue oferecer 
incentivos para determinada indústria - toma-se evi
dente que quem dispõe de um capital grande não irá 
empregá-lo em nosso Estado para ficar à mercê da
quilo que lhe oferece o Estado rico - sofre severas 
criticas. Diz bem V. Ex" quando aponta o caminho e 
indica a solução. O caminho: desigualdade regional; 
solução: não termos o preconceito de começar a es
tabelecer uma desavença entre Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste e os Estados do Sul. De modo que eu 
queria cumprimentá-lo e dizer-lhe que esse é o ca
minho e que estamos, como sempre, solidários no 
mesmo rumo. 

O SR. JEFFERSON PÉRES • Muito obrigado, 
Senador Bernardo Cabral, não poderia esperar outra 
observação de V. Ex". Muitas vezes, o nosso Esta
do, apesar de não estar entre os mais ricos, mas 
pelo fato de possuir hoje um parque industrial de 
porte na Zona Franca de Manaus, sofre essas in
compreensões aqui também. Aios de verdadeira 
hostilidade, porque conseguimos erguer aquela es
trutura industrial talvez inconcebível para muitos, 
apenas por estar na Região Norte. 

Assim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
espero que isso se resolva aqui no Congresso de 
forma civilizada e consensual e não com objurgató
rias, não com atos hostis ou de lamentações em re
lação aos Estados que conseguiram 5e desenvolver 
como São Paulo, Estado que V. Ex" tão dignamente 
representa nesta Casa, Senador Eduardo Suplicy. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) • Muito 

obrigado. 
Concedo a palavra ao Senador Josaphat Mari· 

nho por 20 minutos. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, o jornal Folha de S.Paulo publicou, em 

sua edição de 18 do corrente, notícia estranhável, 
pelo menos até que )Jaja o devido esclarecimento. 

·Sob o titulo "PF desenvolve projeto paralelo ao 
Sivam•, o jornal traz ao conhecimento público infor
mação, com alguns pormenores, sobre projeto que 
está sendo desenvolvido no Ministério da Justiça. 

Diz a notfcia: 

•o Governo desenvolve projeto parale
lo ao Sivam (Sistema de Vigilância da Ama
zônia) para monitorar rotas de contrabando 
na Região AmazOnica. 

A Folha apurou que o Governo estuda 
a compra de equipamenios de controle do 
espaço aéreo, de fabricação canadense, 
que pode incluir radar. • 

' 
Gomo se vê, já por esse início da noífcia, o 

projeto alcançará aspectos integrantes do Sivam. 
E acrescenta: 

•os equipamentos constam do proje
to Pró-Amazônia, orçado em US$248,65 
milhões.· 

O Sr. Jefferson Péres (fora do microfone) - O 
que é isso? Parece um "mini Sivam". 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - V. Ex" diz 
bem: parece um "mini Sivam•. 

Adiante: 

• A idéia é conseguir US$170,85 milhõ
es com financiamentos externos e comple
mentar os US$77,8 milhões restantes com 
recursos do Orçamento. 

O controle da vias fluviais será feito por· 
agentes da Polícia Federal e funcionários da 
Receita Federal, baseados em quatro muni
cípios: Tabatinga (AM), Vilhena (RO), Óbi
dos (PA) e Pacaraima (RR)." 

Adita a notícia: 

"Segundo o ministro da Justiça o siste
ma de "fechamento• da Amazônia pelo ar é 
"independente do Sivam." 

Essa informação não foi contestada, ao que li,. 
por nenhum órgão do Governo. Retardei, mesmo, o 
comentário sobre a notícia, entre sua publicação e 
esta hora, na expectativa de que saísse algum es
clarecimento dando melhor delimitação a esse novo 
projeto ou informando que, em verdade, não se trata 
de programa de tal dimensão. 

Porém, a Folha de S. Paulo adianta: 

•segundo a Folha apurou, a PF consi
dera o Sivam essencial para controlar a 
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fc:nia que creio que agora estamos, repito, adotan
do a polftica correta. A globalização, gostemos ou 
não, é inevitável. Mas depende da maneira comova
mos nos inserir nessa nova ordem mundial. É preci
so fazê-lo com responsabilidade, com cautela e com 
resguardo dos interesses nacionais. Meus parabéns 
pelo seu pronunciamento. · 

O SR. BERNARDO CABRAL • Agradeço a V. 
Ex', Senador Jefferson Péres, até porque é uma ma
téria que V. Ex' domina bem, professor que é da ta
cuidada de economia. 

. Devo registrar o que me pareceu oportuno. 
Quis alertar para o problema da indústria têxtil, com 
esses dados que trouxe, exittamente paia alinhar o 
que se tem visto no nosso País. Havia um lado car
torial - o final do meu pronunéiamento e aproveito o 
registro de V. Ex"-, que, de uma hora para outia, foi 
escancarado. A partir daí, houve 20% da alíquota; 
depois, chegou-se a 70%. Nesse período, as pes
soas que investiram uma soma vuHosa em suas eni-
presas devem ter tido um prejuízo brutal. · 

Há uma desconexão enire o que o Governo· 
pretende e o que realiza. Em bOa hora, o ·r.jinisiro 
Francisco Domelles está tE>inilndo as 'devidas íiro~ . 
dências, declarando à Nação que quem -se ·sentir 
prejudicado deve fazer um requerimento ao órgão 
competente, que S. Ex" mandará 'examinar. 

Sr. Presidente, essa é apenas· uma reflexão 
quP trago nesta tarde em que, pelo menos, se vê' o 
plenário lotado de Senadores capazes pela qualida
de. A qualidade dos Senadores presentes nos oi>n
forta. E, por estar confortável, Sr: Presidente, agra
deço a V. Ex" a atenção dispensada. 

O SR. PRESIDENTE (EduardO Suplicy) - Conce
do a palavra ao Senador Ademir Ar)drade. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres 
por 20 minutos. 

O SR. JEFFF.RSON PÉRES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Serei breve, Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores; farei apenas um registro. 

Em uma sessão na semana passada, vários 
oradores protestaram aqui com muita· veemência 
contra um projeto de lei aprovado pela Assembléia 
Legislativa de São Paulo que concedia incentivos 
fiscais para indústrias que se instalassem naquele 
Estado. Eram incentivos principalmente em termos 
de protelação de pagamento de ICMS por cinco 
anos e com um prazo de mais cinco anos para que 
esse ICMS fosse pago. 

Chegando ao plenário do Senado naquele dia, 
sob meu protesto, embora Senador pelo Amazonas, 

houve uma grita muito grande, e chegou-se ao que 
me pareceu um exagero de se adiar a votação de 
um projeto de resolução de interesse de São Paulo, 
que autorizava a emissão de tftulos para pagamento 
de preca16rios. E não foi votado em protesto, porque Se
nadores queriam, nesse intervalo, negociar com o Go
vernador Mário Covas em tomo desse projeto de lei. 

Não foi necessário tanto, Sr. Presidente. O Go
vernador de São Paulo, conforme comunicação que 
me chegou da Casa Civil daquele Estado, vetou dois 
artigos do projeto de lei, exatamente as que conce
diam exageradamente incentivos de ICMS para in
dústrias que se instalassem em São Paulo. 

Fazendo jus ao elogio que lhe fiz, naquela oca
sião, o Governador Mário Covas agiu com senso de 
responsabilidade, contrariando a Assembléia, con
trariando setores empresariais do seu Estado, e, 
com base em uma decisão do Supremo Tribuna' Fe
deral, vetou o Projeto de Lei. Portanto, esses '""'-'ntii
vos _não serão concedidos. . 

No entanto, Sr. Presidente, recentemente, o 
Congresso aprovou a lei que concede incentivos fis
cais às indústrias automobilísticas que <' • 
no Nordeste. Incentivos ao meu ver ele .. 
que chegou até a isentar de impostos s:.:~. 
ções Rnanceiras. 

OUvi de vários Senadores do Norte e Mordeste 
acusações a São Paulo, tanto pelos incentivos que 
eram concedidos, como por alguma resistência que se 
tem sentido naquele Estado e em outros do Sul contra 
esse projeto q~ beneficia indústria de automóveis, 
veículos automotores, nas regiões Norte e Nordeste. 

Creio que já é tempo, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, de encararmos o problema das de
sigualdades regionais com mais maturidade, sem 
querer abrir uma guerra contra os Estados mais ri
cos e, em particular, contra São Paulo. 

Sinto-me muito à vontade par& tomar esta posi
ção porque sou representante de um Estado pobre, 
o Amazonas. Todavia, não estou aqui para ser ve
reador federal - já disse e repito. Sou Senador da 
República e tenho de possuir também uma visão na
cional dos problemas. Temos que nos libertar dessa 
paranóia da teoria conspiratória, que tanto atrasou a 
nós, latino-americanos, qual seja, a teoria de que 
éramos vítimas da exploração dos ricos, transferida 
agora para o plano interno, ao imaginar que existe 
um colonialismo, um imperialismo interno, com São 
Paulo explorando o resto do Brasil. 

O Sr. Bernardo Cabral -V. Ex" me permite um 
aparte? 
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Amazônia, mas prefere trabalhar com um 
sistema próprio de segurança que não este
ja ligado diretamente aos militares. O Sivam 
será controlado pela Aeronáutica e pela Se
cretaria de Assuntos Estratégicos. 

A PF também fechou um acordo com 
empresas fornecedoras de combustíveis 
para identificação de aviões que se abaste
cem nos aeroportos da região: 

Di..nte dessa notícia e por não ter havido con
testação_ oportuna até este momento, deliberei formu
lar um requerimento de informações nos seguintes ter
mos, o qual, em seguida, encàminharei à Mesa: 

"Requeremos, na forma do § 22 do art. 
50 da Constituição Federal, combinado com 
o art. 216 do Regimento Interno, as seguin
tes informações ao Senhor Ministro da Jusü
ça: 

a) ó governo desenvolve, por inteJ'ITié- · 
dio do Ministério da Justiça, programa de 
assistência à Amazônia, paralelo ao Projeto 

• Sivarn? ·· 
b) Qual o alcance real desse progra

ma, o respectivo orçamento, e o órgão . res
ponsável por sua execução? 

c) Como conciliar e~ programa, e a 
aplicação dos r<JSPectivos recursos, com a 
amplitude do Projeto Sivarn?" 

Deixo de ler a justificação porque ela é um re
sumo das palavras que acabo de proferir. 

Sr. Presidente, na expeclativa ·de receber, 
oportunamente, as informações cabíveis para o justo 
conhecimento do Senado, é que encaminho à Mesa 
este requerimento. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR JOSAPHAT MARINHO EM 
SEU PRONUNCIAMENTO: 

REQUERIMENTO W DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos na fonna do § 212 do arl 50 da Constituição 

Federal, combinando com o art. 216 do Regimento lntemo as se
guintes infonnaçõas ao Senhor Ministro da Justiça: 

a) o governo desenvolve por intennédio do Ministério da Justi
ça. programa de assistência à AmazOnia. paralelo ao Projelo Sivam? 

b) Qual o alcance real desse programa, o respectivo orça
mento, e o órgão responsável por sua execução? 

c) Como conanar esse programa e a aplicação dos respec
tivos reansos, com a amprrtude do Projeto Sivam? 

Justfffcação 

As infonnações a que se refere este requerimento são soli
citadas em razio da noticia pubUcada pelo jornal Folha de S. 
Paulo em sua edição de 18 de Julho corrente, sob estes Utulos: 

•Vlgi!Ancia - Polícia Federal não quer depender 
de militares: governo estuda compra de equipamentos 
por US$240 mil. 

PF desenvolve projeto paralelo ao Sivam.• 
E o contexto da notrcia além de informar que, •segundo o 

Ministro da Justiça• o sistema de '"fechamento• da Amazônia pelo 
ar é "independente do Sivam• acentua entre outros dados: 

•o govemo desenvolve projeto paralelo ao Si
vam (Sistema de Vigilância da AmazOnla) para monito
rar rotas de contrabando na região amazOnlca. 

A Folha apurou que o devemo estuda a compra 
de equipamento de controle do espaço aéreo de fabri
cação canadense que pode Incluir um radar. 

OS equipamentos constam do projeto Pró-Ama
zônia, orçado em US$248.65 milh9Bs. • 

Assim as informações são necessárias ao bom esclared
mento da matéria. 

Sala das Sessões. 29 de julho de 1996. - Josaphat Mari-
nho. 

o· SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra à Senadora Benedita da Silva por 
vinte minutos. 

A SR• BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Sts. Senadores, dei-me conta 
de que a segunda cidade onde moro é o Brasma, 
pois estou aqui há quase 1 O anos. Perguntei a mim 
mesma: quando foi que ocupei a tribuna para falar a 
respeito desta cidade onde estou vivendo? Pensei, 
então, em qual seria a melhor forma de abordar a mi
nha presença em Brasflia e no Congresso Nacional. 

A verdade é que cada um de nós passa mais 
tempo nesta cidade do que em nossos Estados ou 
cidades de origem. 

Olhando para o Distrito Federal, pensei que po
deria lazer uma intervenção pertinente, com conteú
do, sem estabelecer uma disputa política ou colocar 
o Governo do Distrito Federal como o maior ou o 
melhor governo. Já vinha pensando nisso, quando li 
urna pequena manchete de jornal, há alguns dias, 
que consagrava o modo petista de governar ao 
anunciar que o Programa Bolsa-Escola, do Govemo 
Democrático Popular do Distrito Federal, estava sendo 
irnplanlado do Oiapoque ao Chuí. Isso me animou. 

Durante a campanha de 1994, BrasHia foi alça
da à condição de "vitrine do Pafs", e esse era o ar
gumento dos adversários da Frente Brasma Popular, 
que alertavam para os "riscos" de a Capital Federal 
ser governada por um militante do Partido dos Tra
balhadores. · 

Pois hoje, Sr"s e Srs. Senadores, os compa
nheiros petistas Cristovam Buarque e Arlete Sam
paio, Governador e Vice-Govemadora do Distrito Fe
deral, resp~ivarnente, junto com os demais parti-
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dos que compõem a Frente Popular, apresentam a 
todo o Brasil alternativas criativas ao modelo neoli
beral instalado no Pais. A crise económico-financei
ra e a tragédia social sufocam o Brasil e estão mais 
drasticamente reftetidas na situação em que se en
contra hoje a maioria dos estados brasileiros. 

O Distrito Federal, às vezes refém dos repas
ses financeiros da União, está enfrentando o5 seus 
desafios. É exatamente aqui em Brasilia, aqui no 
Distrito Federal, hoje com aproximadamente dois mi
lhões de habitantes, que se desenvolve pelo Gover
no DemOcrático Popular uma alternativa econõmica 
que tem corno prioridade a dignidade e a cidadania 

O Governador petista da Capital Federal apon
ta para toda a Náção os caminhos dÓ combate à ex
clusão Social, fruto maior do neoliberalismo. 

Em meio à crise que ameaça o Estado brasilei
ro, em Brasma não se ouve falar em demissão de 
servidores ou mesmo em atraso no pagamento de 
seus salários. 

O militante petista Cristovam Bualque está en
frentando dificuldades e, por isso, vem cortando privilé
gios. E começou a fazê-lo em seu próprio gabinete. 
Em BrasAia, hoje, extinguem-se cargos comissionados 
para preseJVar o salário do servidor. Isso significa que 
o sacriffcio está sendo dividido pelos assessores gra
duados do primeiro e do segundo E!Scalões do Gover
no democrático e popular do Distrito Federal. 

Brasilia não escapa também do flagelo do de
semprego, provocado por essa politica de estabiliza
ção que cada vez mais aumenta o fosso entre os 
poucos que têm muito e a legião cada vez maior dos 
que não têm nada. Mais uma vez é o Governo petis
ta que dá a receita. 

Está sendo lançado hoje, na sede do BNDES, 
no Rio de Janeiro, o Banco do Povo, que vai empres
tar dinheiro para o pobre que não tem acesso às linhas 
tradicionais de crédito. O Banco do Povo, Srs. Sena
dores, já funciona em Brasma desde dezembro de 
1995. Trata-se do BRB Trabalho, programa do Gover
no democrático e popular desenvolvido pela Secretaria 
de Trabalho do GDF e pelo Banco de Brasilia. 

Não sou eu, uma militante petista, como Cristo
vam Buarque, quem está ã!Zendo isso; é o próprio Go
verno Federal que anuncia estar evidentemente co
piando o programa do Governo petista. Quem ganha 
com isso; O Pl? Quem ganha com isso? O Governo 
Federal? Não; quem ganha com isso é o povo. 

A idéia é simples, mas criativa, corno têm sido 
as soluções encontradas pelo Governo de Brasilia. 
O BRB Trabalho parte do principio de que quem dá 
calote em banco são os grandes clientes. Pobre 

paga em dia as suas dívidas. Existe honra e dignida
de no povo, que cumpre com os seus compromissos 
e não precisa recorrer a Governo para garantir suas 
leviandades económicas. 

Eu poderia ficar horas nesta tribuna enumeran
do as ações do Governo democrático popular do 
Distrito Federal, que dignHica a vitrine que toda capi
tal federal deve ser para o seu pais. 

É importante destacar outro projeto especial 
do Governador Cristovam Buarque. Brasilia está 
fazendo escola também na histórica questão da re
forma agrária com o Projeto Áureo 2000. A reforma 
agrária que se faz no Distrito Federal não se restrin
ge à distribuição de terra. Aqui, o sem-terra assen
tado recebe o àporte técnico necE:SSá.rio para sua 
inserção no mercado formal da economia, com as 
agroindústrias domésticas. O Governo 'instala 
agroindústrias para o pequeno produtor e, por meio 
da marca comercial Prove, leva os seus produtos 
para as gôndolas dos grandes supermercados. A 
grlffe democrática Prove, como a chama o compa
nheiro Cristovam, atende a todos os pré-requisitos 
de qualidade e tecnologia hoje exigidos para expo
sição e venda de quaisquer produtos. 

O Ministério da Reforma Agrária já está fazen
do assentamentos com a fórmula petista adotada 
.:m Brasma. No Distrito Federal, proprietários de ter
ra com dívidas no Banco de Brasilia e no Banco do 
Brasil pagam a sua dívida com terra, a qual é desti
nada pelo Governo aos assentamentos. 

O BRB-Trabalho dá condições ao pequeno em
preendedor de montar o seu próprio negócio, geran
do empregos e renda. O Projeto Áureo 2000 e as 
Agrcindústrias Domésticas geram emprego e renda. 
São programas que atingem e beneficiam o excluido 
de hoje ao mesmo tempo em que combate a exclu
são do Muro. 

Por que digo isso? Porque estou acompanr.an
do no DF o crescimento económico e participativo 
da população do Distrito Federal. Faço-o com atraso 
e com muito atraso. Como disse, eu poderia passar 
a tarde falando das realizações do Governo, mas 
não apenas para propagandeá-las, porque é dever 
de um governo popular e democrático realizar. Eu o 
faço também corno moradora no Distrito Federal, 
que para mim se toma Municipio e Estado. 

Faço-o também porque entendo que a realiza
ção de obras de pequeno porte é de grande impor
tância para qualquer população. No Plano Piloto têm 
sido feitas obras de pequeno porte, das quais vou ci
tar algumas: a cidade está limpa; vinte e cinco mil 
crianças que não tinham escola hoje têm frequência 



Julho de 1996 ANAIS 00 SENADO FEDERAL 00399 

garantida; houve melhoria da rede de saúde, houve 
reformas básicas em· hospitais e postos de saúde. 

Faço uma reflexão sobre os desafios que 
esse Governo ainda tem que enfrentar no Progra
ma de Reestruturação da Saúde, pois oferecer à 
população atendimento ambulatorial é extrema
mente importante porque alivia o serviço de emer
gência dos hospitais que, assim, pode atender, de 
fato, às emergências. E o Governo estabelece 
como prioridade o atendimento médico no serviço 
de emergência e na pediatria, que estão enfren-
tando 'tlificuldades. · 

Quais são as dificuldades maiores desse Go
verno quanto à reestruturação da saúde? Primeiro, 
funcionários da Fundação estão em outros Estados. 
Além disso, como sabemos, com medo da reforma 
da Previdência, muitos já se aposentaram. Existe 
urna demanda de 600 servidores, entre médicos e 
profissionais dá enfermagem, para poder sustentar a 
reestruturação da· saúde. Há necessidade de mais 
concursos. E. nós sabemos que o Governo, a partir 
de agosto, irá chamar os concursados remanescen
tes, mas é preciso abrir novos concursos. É preciso 
que haja contratações imediatas para atender à de-
manda existente. · · 

Tudo isso precisa ser compreendido pela popu
lação do DF. Estou fazendo um 'tratamento de saúde 
e observando as dificuldades do setor, bem como o 
desejo do Governo do Distrito Federal de reestrutu
rar a saúde, colocando-a com muito dinamismo a 
serviço da população. O Governo está dando palr 

sos que merecem consideração também da minha 
parte, que sou moradora do DF. 

Quero .dizer ainda que há uma campanha de 
convencimento, para que a população possa com
preender o que se passa nesse momento e utilizar 
os postos de saúde mais próximos a sua residêooa. 

. Isso é extremamente importante. 
Outra questão é o abastecimento regular de 

água nos assentamentos, a substituição de chafari
zes e a implantação de redes de água no Riacho 
Fundo e no Recanto das Emas, a instalação do fó
rum de Samambaia e o atendimento gratuito do ido
so em clínicas oftalmológicas. Sabemos perfeita
mente que isso é importantlssimo, pois quando a 
idade avança surgem as dificuldades naturais do 
nosso organismo. Dadas as mudànças não só or
gânicas, mas climáticas, há necessidade de revi
são da retina, e o idoso, principalmente o pobre, é 
que sofre em conseqüência da falta de assistência 
nessa área. Por isso considerei e considero essa 
medida importante. 

- A bolsa-escola, como eu já disse, tem o apoio 
de organismos internacionais, com atendimento a 35 
milfammas; 

-Eliminação do turno da fome; 

- Projeto para criação da Universidade Aberta. 
É um bellssimo projeto. Temos experiências 

comprovadas com a chamada universidade aberta; 

- Criação da Escola Profissional de Dança. 
com cursos técnicos e profissionalizantes, que aten
derá quem não tem acesso às escolas particulares. 

Esse projeto não só amplia o mercado de tra
balho, corno dá oportunidade a meninas e meninos 
carentes de desenvolverem seu potencial. 

- Criação do Laboratório de Informática em Sa
mambaia, com extensão à zona rural; 

-.Ananciarnento para micro e pequenas' empre
sas, com carência de 12 meses; 

- Criação de agroindústria coletiva, com expec
tativa de ampliação das mesmas; 

- Regularização de condomfnios rurais, dotan
do-os de infra-estrutura; 

- Construção de parques infantis nos assenta
mentos; 

- Elogio do MEC aos programas de Cristovam 
na área educacional; 

- Recuperação do Catetinho; 
- Definição do Plano de Carreira dos funcioná-

rios do GDF; 
- Instalação de barreiras eletrônicas. para redu

ção de velocidade, a custo zero; 
- Programa de Combate à Prostituição Infantil, 

que tenho acompanhado passo a passo; 
- Criação de bibliotecas em ônibus aposenta-

dos; 
- Criação da central de doação de órgãos; 

- Retomada das obras do metrõ, cujo contrato 
já foi assinado; 

- Estudo para implantação de rede de esgoto 
no Lago Sul. 

Eu passaria a tarde. inteira citando as obras 
realizadas pelo Governo do Distrito Federal, não 
porque li, mas porque estou tendo o cuidado de co
nhecer o local onde moro. Esse é o papel que exer
ço, evidentemente, no Estado do Rio de Janeiro, 
mas não posso ignorar o Distrito Federal. 

O Governo Democrático e Popular do Distrito Fe
deral transformou Brasma em uma grande vitrine para 
todo o Pafs. E nesta vitrine estão expostos valores 
corno a dignidade, a cidadania, o respeito ao homem. 
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Hoje Bmsma retoma sua vocação de pólo de 
integração nacional. O que faz a diferença é que 
essa integração, proposta pelos companheiros Cris
tovan, Arlete e tantos outros do PT e dos partidos da 
Frente Brasma Popular, traz em seu bojo uma alter
nativa concreta para o Brasil. 

O que aplaudo aqui desta tribuna é um modelo 
politico, social e económico no qual a esquerda bra
sileira e o Pafs podem encontrar as respostas ou ao 
menos as indicações que levem ao fim da hegemo
nia neQiiberal. 

Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con

cedo a palavra ao Senador Joel de Hollanda. por 20 
minutos. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o trânsito 
está se tmnslormando numa verdadeira epidemia 
nacional, tantas são as pessoas que morrem ou fi
cam inválidas ou se ferem num dos mais de 350 mil 
acidentes que acontecem nas estradas brasileiras a 
cada ano. 

Os números impressionam e aterrorizam, se le
varmos em conta, ainda, que no Brasil, a cada ano, 
o número de ilflimas em acidentes fatais automobi
lísticos corresponde à metade das mortes de solda
dos norte-americanos em 16 anos de guerm no Viet
nã: nessa guerm, os soldados mortos foram em tor
no de 55 mil; no Brasil, o trânsito ceifa em tomo de 
25 mil vidas a cada ano. Se essa goerm foi conside
rada como uma das mais estúpidas e inexplicáveis 
da história da humanidade, o nosso trânsito não fica 
atrás em barbaridade e violência. 

São várias as causas que colaboram para o 
número alto de acidentes, mas, de acordo com da
dos çlo DNER, 59% dos acidentes ocorridos nas es
tradas federais, durante o ano de 1995, foram devi
dos aos motoristas; 34% deveram-se a causas des
conhecidas e 6% foram atribuídas a falhas mecâni
cas, a defeitos nas vias e a falhas da sinalização. 
Em resumo, podemos afirmar, sem possibilidade de 
erro, que a maioria dos acidentes ocorre por impru
dência ou imperícia dos motoristas: excesso de velo
cidade, ultrapassagens arriscadas e embriaguez. 

Se, em decorrência de um único problema de 
saúde, 25 mil mortes ocorressem no Brasil num só 
ano, a sociedade se mobilizaria, o Governo logo pro
curaria tomar providências para descobrir a causa 
de tantas mortes. O trânsito sozinho cena esse nú
mero de vttimas, e pouco se faz para alterar essa si
tuação. Por isso, os acidentes sempre aumentam de 

um ano para outro: comparando-se o número de aci
dentes em 92 e 95 nas estradas federais, verificare
mos· um acréscimo de 50,4%; no mesmo período, o 
número de feridos foi 38,2% maiores e o de mortes 
cresceu 21,4%, de acordo com dados do DNER. 

Apesar disso, as campanhas de prevenção de 
acidentes pouco avançaram. Nesse assunto, porém, 
o Estado de Pernambuco surge como uma exceção 
por estar um passo adiante do Brasil. lá, as reações 
se tomaram mais efetivas e as campanhas educati
vas mais incisivas, bem feitas, a ponto de serem uti
lizadas pelo Governo Federal em âmbito nacional. 

Por isso, quero chamar a átenção dos meus 
Pares nesta Casa para o Movimento de Combate à 
Violência no Trânsito, que, em Pernambuco, congre
ga familiares e amigos de vitimas do trânsito para lu
tar contra a violência nesse setor. 

Esse movimento surgiu depois que a jornalista 
pemambucana Vandertúcía Maria da Silva foi morta, 
quando o carro em que viajava foi atingido por outro 
que trafegava em alta velocidade, na contrc·~· 
conduzido por um motorista !liCOOiizado. A : 
dade desse acidente gerou um sentimento ..,_ <e"<<>•· 
ta e indignação em seus parentes e amigos, impelin
do-os a se organizarem para lutar contra essa ver
dadeira guerm em que se transformou o trânsito nas 
cidades e nas estradas. 

Tentando descobrir as principais causas do 
verdadeiro caos em que se transformou o trânsito, 
esse movimento chegou a conciusões bem pareci
das com aquelas já conhecidas de todos: para com
bater a imprudência, a imperícia e o abuso dos mo
toristas, há necessidade de rnaior fiscalização dos 
vefculos e de seus condutores. Se a fiscalização for 
mais eficiente e constante, os "pegas• não acontece
rão, reduzir-se-á o número de vefculos trafegando 
sem condições de segurança e de motoristas impru
dentes, embriagados ou sem habilitação. 

A seguir, é indispensável que se tenha mais 
cuidado no planejamento, na construção e na con
servação das estradas. Quando uma estrada ou 
uma curva, pelo número e freqüência dos acidentes 
ar ocorridos, recebe o nome de "estrada da morte• 
ou •curva da morte• é porque alguma coisa está er
rada em sua concepção. É düícil encontrar, pele:> 
Brasil afora, uma região que não tenha uma estrada 
ou uma curva com esse apelido. Esses defeitos de 
engenharia são agravados pela sinalização inade
quada ou pelo estado precário das estradas. Levan
tamento recente promovido pela Confederação Na
cional do Transporte indicou que apenas 6,4% das 
estradaS federais estão em ótimas condições de 
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uso; o resto - 93,6% - está em condições regulares, 
ruins ou péssimas, o que causa enonnes prejufzos à 
economia do País. 

Uma outra constatação desse movimento é de 
que a legislação penal precisa ser mais rigorosa 
com os crimes praticados no trânsito. Atualmente, à 
impunidade alia-se uma mentalidade de benevolên
cia com esses crimes, incentivada pela própria lei 
que os considera culposos, ou seja, crimes para cujo 
concurso não há intenção do autor. Em razão desse 
entendimento, os assassinos do trânsito continuam 
livres, matando impunemente. A tramitação no Con
gresso de um novo Código Nacional de Trânsito é oca
sião propícia para que se modifiQuem as penalidades 
por essas infrações, tomando-as mais severas.. 

Além disso, é preciso que os exames para a 
concessão de carteiras de habilitação sejam mais ri
gorosos. O que tem acontecido atualmente é que jo
vens despreparados, inseguros, mas afoitas, são fa
cilmente aprovados em exames de direção totalmen-. 
te superficiais e brindados com uma carteira de habi
litação que, na realidade, não os habilita em nada. 
Na direção, são verdadeiros perigos ambulantes, 
com uma poderosa arma de ferir e matar nas mãos. 
· Para melhorar a qualidade do trânsito, o Movi

mento de Combate à Violência no trânsito propõe 
que as campanhas educativas sejam permanentes, 
envolvendo as polícias militares, os Detrans, os co
légios, os meios de comunicação, de modo a atingir 
o maior número possível de pessoas. 

De minha parte, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, estou plenamente convencido de que todas 
essas medidas são necessárias, mas o que surte 

. efeitos mais palpáveis e imediatos é uma fiscaliza
ção rigorosa e implacável, que multe, apreenda car
teira, suspenda motoristas de dirigir e até os prenda. 

Para se implantar todas essas medidas, são 
necessários recursos, que não poderão ser poucos, 
mas se houver a consciência de que· exercer uma 
fiscalização atenta e constante, aplicar com rigor as 
leis de trânsito, cuidar das estradas, educar para o 
trânsito será uma fonna eficiente de se preservar vi
das, os recursos fatalmente aparecerão. Dado o 
montante de infrações que se cometem a cada dia 
no trânsito, se a fiscalização for eficiente, em pouco 
tempo, os recursos arrecadados com multas serão 
mais do que suficientes para implantar Iodas essas 
atividades. 

Fazer com que movimentos semelhantes a 
esse de Pernambuco proiHerem pelo Brasil afora é 
medida mais do que necessária. A população preci
sa ser conscientizada da necessidade de se engajar 

nessa batalha e de pressionar as nossas autorida
des em lodos os nfveis para encararem o trânsito 
como prioridade. Não podemos ver amigos, paren
tes ou patrícios nossos sendo mortos precoce e im
punemente, sem fazer nada. 

A guerra do trãnsito é pennanente e perma
nente deve ser também a batalha contra ela. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Joel de Hol
. /anda, o Sr. Eduardo Sup/icy, Suplente de 

Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pela Sra. Benedita da Silva 

A SRA. PRESIDENTA (Benedita da Silva) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Edua~o Su-
plicy. . . 

O SR EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr" 
Presidenta, Senadora Benedita da Silva, Sr"s e Srs. 
Senadores, na última quinta-feira, o Conselho Mone
tário Nacional anunciou a liberação de tarifas bancá
rias e outras medidas em favor do Sistema Bancário. 

Ainda no Simpósio realizado sobre as Institui
ções Finani:eiras no Terceiro Milênio e o Banco 
Central se preparando para o terceiro milênio, uma 
das questões ali levantadas diz respeito a como o 
Banco Central precisa ouvir muito mais a sociedade 
e se explicar melhor. 

O cientista político, social e econõmico, Sérgio 
Abranches, falou da necessidade de o Banco Cen
tral ouvir mais e se explicar muito mais à sociedade, 
mencionando, dentre outros exemplos, o de que o 
Banco Central e as autoridades monetárias haviam 
se explicado mal quando da criação do Proer - tanto 
é que a sociedade via o Programa como. uma medi
da para proteger os bancos. Na ocasião, ponderei 
que, na verdade, o Banco Central, as autoridades 
econõmicas, o Ministro da Fazenda, o Ministro do 
Planejamento, o próprio Presidente da República e 
os demais, em verdade, ouvem bastante a socieda
de, mas de forma segmentada e parcial. 

Sr. Presidente, é importante sabennos quais 
são as pessoas recebidas pelo Ministro da Fazenda, 
pelo Ministro do Planejamento, pelo Presidente do 
Banco Central, pelos Diretores do Banco Central. 
Sugeri que fosse feito um levantamento e pedi aos 
jornalistas que procurassem saber, desde 1° de ja
neiro de 1995 até hoje, qual era a agenda do cotidia
no do Ministro da Fazenda, do Presidente do Banco 
Central e do próprio Presidente da República-lOs~ 
jornalistas me disseram que seria impossível, pois 
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autoridades como o Ministro da Fazenda e o Presi
dente do Banco Central simplesmente colocam em 
sua agenda pública despachos internos e não é pos
sível saber exatamente qual o dia-a-dia deles. 

Não é transparente e público quais os repre
sentantes dos trabalhadores dos mais diversos seto
res o Ministro da Fazenda terá, porventura, ouvido a 
cada da Quais os representantes dos segmentos 
de trabalhadores desempregados que o Ministro da 
Fazenda, porventura, está ouvindo hoje? Quais os 
representantes do Movimento dos Sem-Terra estaria 
o MiniStro Pedro Malan e o Presidente do Banco 
Central ouvindo hoje, até para, em diálogo com o Mi
nistro da Fazenda, o Ministro do Planejamento e o 
Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Re
forma Agrária, definirem corno prioridade a questão 
de quanto em recursos será destinado à reforma 
agrária ou ao financiamento do pequeno e médio 
produtor? 

Sr. Presidente, é importante iermos conheci
mento dessa agenda, com clareza e transparência, 
até porque é natural que pessoas com muito .poder 
econõmico ou com poder de se comunicar, de viajar, 
de vir a Brasma, cheguem ao gabinete dos_ Ministros, 
à Presidência do Banco Central e que aquelas que 
estão destituídas na sociedade. têm muito maior difi
culdade de chegar ao Palácio dO" Planatto, de se fa
zerem ouvidas pelo Presidente da República. . 

No entanto, naquele dia, o Senador Vilson Klei
nübing, em audiência com o Presidente da Repúbli
ca, até fez uma pergunta bastante interessante: qual 
seria aprovado e colocado em prática em 30 dias, se 
houvesse como alternativa um projeto para salvar os 
bancos, os ricos e, outro, para salvar os pobres? Os 
que estavam ouvindo o Senador Vilson Kleinübing e 
os demais, que estavam à mesa, sorriram porque, 
obviamente, o dia-a-dia está aí a mostrar. 

- A veiociôade corn que este Governo criou o 
Proer e a pauta de velocidade com que, normalmen
te, são tomadas as medidas para atender à popula
ção mais carente é algo impressionante. É necessá
rio destacar quando há alguma medida para atender 
à população mais carente, ao pequeno, a:o· microem
presálio e àquele que quer reafizar uma nova ativi
dade e não possui recursos. 

Hoje, o BNDES com a presença da Primeira 
Dama, Sr' Ruth Cardoso, e do Presidente Nacional 
do Banco Nacional do Desenvolvimento Econõmico 
e Social, Luiz Carlos Mendonça de Barros, seguindo 
o exemplo do Governo do Distrito Federal, conforme 
ressaltou a Senadora Benedita da Silva, que em de
zembro de 1994 iniciou o Projeto "BRB Trabalho", 

anuncia o BNDES como o Banco do Povo. Aliás, se
guindo o exemplo de outro Governo do PT, em Porto 
Alegre, q Governo Tarso Genro também teve uma 
prática semelhante de abrir crédito aos pequenos. 

Está no programa de Governo da candidata e 
ex-Prefeita Luiza Erundina de Sousa instituir um 
banco do povo para prover créditos para aqueles 
que não teri_am possibilidade nas instituições finan
ceiras. É preciso ressaltar que pelo menos alguma 
coisa foi feita e, portanto, cabe ser registrada, como 
fez a Senadora Benedita da Silva. 

Na quinta-feira da semana passada, o Banco 
Central vottou a anunciar medidas.em favor dos ban
cos. Mais uma vez, não houve preocupação sufi
ciente em prestar devidos esclarecimentos à opinião 
pública. Houve a palavra do Diretor Alquimar _Moura, 
que mencionou que •os bancos, afinal, não são insti
tuições de caridade". Mas a maneira como foram 
anunciadas essas medidas de liberação de tarifas ban
cárias reforça a impressão, já bastante ditundida, de 
que o Banco Central está mais a serviço dos bancos. 

Por meio de resolução, o Banco Central am
pfiou enormemente a· liberdade dos bancos e demais 
instituiÇÕes financeiras na fixação de tarifas pela 
prestação de serviços, deixando os correntistas à 
sua mercê. 

_. :- Quando q!Jalquer cidadão abre uma contá em 
instituição. financeira,. não constitui prática comum 
que essa instituição: coloque de pronto um contrato 
aberto;. transparente para o depositante, para o cor
rentista, por intermédio do qual este já fica sabendo 
de todas as regras do jogo? Essas regras são mutá
veis e, inclusive, agora estão sendo mudadas sem 
que haja umrontrato explícito com o correntista. 

O Sr. Jefferson Péres - Senador Eduardo Su
plicy, V. Ex" me concede um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Com prazer, 
conceáo o aparte a V. Ex", que poderá trazer mais 
elementos ao tema. · 

O Sr. Jefferson Péres - Senador Eduardo Su
plicy, a preocupação de V. Ex" é a da maioria da so
ciedade brasileira. Em tese, não acredito que seja 
um mal; poderia ser até salutar, se tivéssemos con
corrência entre os bancos, no sistema financeiro. Se 
assim fosse, a competição seguraria os preços, na 
medida em que os bancos oferecessem vantagens, 
uns em relação aos outros, até que as tarifas ficas
sem num patamar um pouco acima ou semelhante 
ao que é cob.rado hoje. O perigo no Brasil é que, em 
muitos setores da economia, existem verdadeiros 
cartéis. Meu receio é que a Febraban fiXe uma tarifa 
uniforme e bem eievada _que acabe sendo seguida 
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por todos os bancos, o que caracterizaria-;-'sem a 
menor dúvida, formação de cartel. Creio que o Go
verno agiria com maior responsabilidade se tivesse 
concedido liberdade vigiada e provisória - por um 
prazo de uns seis meses - após o que liberaria para 
observar o comportamento. Caracterizada a carteli
zação, revogar-sa-ia a medida e se tabelaria nova
mente. Se o mercado funcionasse, com competição 
e tarifas diferenciadas e baixas, penso que seria 
muito bom. Os Estados Unidos funcionam assim, e 
os clientes não sofrem extorsão por parte dos ban
cos: Mas reconheço que o Brasü não é os Estados 
Unidos. De forma que a simples liberação- V. Ex' 
tem razão - preocupa muito à todos nós. 

O SR. EDUARDO SUPUCY ·Considero extre
mamente relevante a observação de V. Ex', porque, 
de fato, seria diferente se tivéssemos concorrência 
no sistema bancário. Mas é. preciso· considerar que 
diversas caracterfsticas fazem com que o s.istema fi
nanceiro privado, ou mesmo misto; não seja propria
mente um sistema competitivo. 

Não é, por exemplo, corno o setor de calçados, 
ou o setor têxtil, que foi objeto das considerações 
iniCiais do Senador Bernardo · Cabral, hoje. Tipica
mente, o setor têxtil de confecções e o setor de cal
çados são considerados exemplos de setores alta
mente competitivos, nacionat e internacionalmente. 
Entre outras razões, diferentemente do setor auto
mobilfstico - em que a tecnologia e as economias de 
escala demandam que somente grandes capitais po
dem começar empresa nova para produzir automó
veis -, o setor de calçados e o de confecções permi
tem que haja até a empresa individual. O sapateiro 
começa a fazer sapatos, ou reúne os colegas e co
meçam uma fábrica pequena de calçados. Então, te
mos em cidades como Franca ou no Vale dos Sinos 
ou no Ceará e em tantos lugares do Brasil dezenas, 
centenas, milhares de empresas em· que o produtor 
pode entrar e sair com muita facilidade, pode adqui
rir matéria-prima com razoável facilidade para ex
pandir sua alividade. Obviamente, a tecnologia, a 
qualidade, o modo de produzir, o cuidado de cada 
um vai permitir que esses produtos sejam diferencia
dos e aquele que produzir com qualidade excelente 
poderá até vir a cobrar um pouco mais, mas sempre 
sujeito a grande competição. 

No caso dos bancos, que oferecem o serviço 
de crédito, o caso é diferente. Esse serviço de crédi
to não é algo que possa ser oferecido abundante
mente, porque sempre está limitado pela própria na:. 
tureza do que seja moeda. As autoridades monetá
rias, para começar, limitam e controlam a quantida-

de de moeda na economia e, conseqüentemente, 
pelos diversos instrumentos, a quantidade de ofer
ta que as instituições financeiras podem oferecer 
na forma de empréstimos. Esta é uma primeira li
mitação. 

Ademais, as instituições financeiras estão su
jeitas a certa regulamentação de entrada e saída. As 
autoridades monetárias autorizam ou não nova insti
tuição financeira a funcionar no Brasil; também auto
rizam ou não novas instituições financeiras do exte
rior a funcionarem no Brasil. E há regras que defi
nem se uma instituição do exterior pode funcionar 
aqúi normalmente, levando-se em conta o critério de 
reciprocidade e assim por diante. 

· É fato que em outros pafses há cobrança de ta
rifas por serviços até mesmo para confecção fle che
ques e isso varia de instituição para instituição. En
tretanto, as restrições agora existentes no Brasil são 
muito pequenas. 

Os banoos poderão até mesmo cobrar tarifa pela 
manutenção de conta corrente, por lançamentos de 
débito ou crédito na conta corrente. Poderão cobrar ta
rifas mesmo no caso de conta salário ou de contas 
para recebimentos de pensões e aposentadorias. 
Além disso, o Banco Central facilitou o acesso a suas 
linhas de assistência para as instituições financeiras 
sob regime de administração especial e temporária, 
como é o caso do Nacional e do Banespa 

Agora, a obtenção de recursos nas li
nhas de assistência financeira e de liquidez, 
no caso dos bancos sob RAET, é possfvel, 
com garantia de 100% do valor emprestado. 
Até agora, a garantia deveria ser de 120"/o, o 
que permitia cobrir não só o principal como, 
pelo menos, uma parte dos juros. 

Aparentemente, não foi suficiente o apoio dado 
aos bancos pelo Proer e outras medidas. O Banco 
Central ainda sente a necessidade de fazer nova 
concessão. E parece-me que as autoridades não es
tão se vendo obrigadas a explicar devidamente. 

No que diz respeito à liberação da cobrança de 
diversos tipos de tarifas, representantes do Governo 
e do setor bancário têm alegado, em entrevistas aos 
meios de comunicação, que a competição entre os 
bancos impedirá naturalmente os abusos nos au
mentos das tarifas. Será que esta alegação, de fato, 
cónvence? 

Conforme V. Ex' ressaHou, o sistema bancário 
brasileiro é sabidamente bastante concentrado e do
minado por conglomerados de alcance nacional. As 
tendências recentes, estimuladas pelo próprio Go-



00404 ANAIS DO SENADO FEDERAL Julho de 1996 

vemo':por intermédio do Proer - um programa de 
estímulo à reestruturação do Sistema Financeiro, 
isto é, à concentração ainda maior -, são, inclusi
ve, rio sentido de aumento da concentração do po
der econõmico no setor, por meio de fusões e de 
íncorporações. 

"Recente levantamento realizado pelo Centro 
de Estudos de Empresas, da Fundação Getúlio Var
gas do Rio de Janeiro, mestra claramente a concen
tração do poder econõmico no setor bancário. O le
vantame$ abrange 194 bancos, com base em ba
lanços coletados e analisados até 20 de abril deste 
ano. Apenas 25 banCOS detêm nada menos do que 
81 %.. do ativo total dos bancos considerados na pes
quisa; Note-se também que a liberação de tarifas 
vem na esteira de aumentos consideráveis de tarifas 
no quadro da regulamentação anterior. Os bancos já 
se vinham ressarcindo da perda do imposto inflacio
nário; em parte par meio de um drástico aumento 
das tarifas. 

'l:ssa nova rodada de medidas em favor dos 
bancos, mais uma vez, sem maiores explicações, 
tài: 'á!Jenas refOrçar a convicção de que, na reforma 
do sistema financeiro, atualmente em discussão no 
Senado Federal e na Câmara dos Deputados, um 
dos objetivos fundamentais tem de ser o de assegu
rar rnàlor independência do Banco Central em rela
ção ao Sistema Financeiro Nacional, quebrando a 
relação simbiótica existente entre autoridade mene
tátia é interesses financeiros. 

Dessa maneira é que q~eremes ressaltar a im
portânCia da regulamentação do Art. 192 da Consti
tuição Federal, para terrncs proposições no sentido 
de evitar que diretores do Banco Central possam, de 
pronto, passar para instituições financeiras privadas. 
Precisamos fixar esse princípio da quarentena, para 
que flOSsa haver maior independência entre aqueles 
que estão responsáveis pelo que se passa nas insti
tuições financeiras oficiais, no Conselho Monetário 
Nacional, no Banco Central e aquilo que ocorre nos 
pequenos bancos. 

f!. Folha de S.Pauto, ainda hoje, revela que pe
qUenas e grandes instituições conseguiram melhorar 
a ~ de rentabilidade no primeiro semestre de 
1996; que os lucros dos bancos são maiores este 
ano, Diz a reportagem do Caderno de Negócios des
sejo~lque: 

Nada come um Real após o outro. A 
nova safra de balanços dos bancos mal co
meçou, mas as análises iniciais dos núme
ros referentes ao primeiro semestre indicam 
que os resultados foram invejáveis. Do gi-

gante Bradesoo ao nanico Hexabanco, os 
lucros dos primeiros seis meses de 96 foram 
generosos, principalmente quando compara
dos ao primeiro semestre de 95, quando 
uma crise de inadimplência levou pelo rato 
milhões de reais de instituições financeiras. 

O Bradesoo lucrou R$431 milhões até 
junho, esbanjando uma rentabilidade de 
8,26%. (17,19% ao anc) sobre o patrimõnio 
líquido de R$5,218 bilhões. 

Os números não consideram a cone
ção menetária do período. Mesmo assim, os 
resultados impressionam. Em relação ao pri
meiro semestre de 1995, os lucros do Bra
desoo cresceram 62%.. 

E o próprio Lázaro Brandão, Presiden
te do Banco, explica: "Sofremos menos com 
a inadimplência, que caiu 17"/o para R$503 
milhões". 

Os lucros do Banco Real, por sua vez, 
dispararam 60%. sobre o mesmo período de 
95. O Real transforrncu chumbo em ouro ao 
vender para o Banco Central cerca de R$1 

- bilhão em créditos contra o Fundo de Com
pensação de Variações Salariais - um fundo 
que cobre a diferença entre reajustes das 
prestações da casa própria - feitos anterior
mente conforme os aumentos salariais dos 
mutuários do Sistema Financeiro de Habita
ção e saldos dos financiamentOs. 

Vendidos por 35% de seu valor de 
· face, os créditos do Real contra o FCVS vi
raram lucro, pois já estavam provisionados. 
ltaú e Bradesoo também aproveitaram a lucra
tiva alqtlmia oferecida pelo BC. Esse efeito, 
segundo Lázaro Brandão, só será sentido no 
balanço do Bradesco no segundo semestre. 

Os ventos também sopraram a favor dos 
bancos mencres. O BBA Creditanstait SA fe
chou o semestre com lucro líquido de R$70,4 
mfihões, mais que o dobro dos R$31,8 rrulhõ-

. es obtidos em igual período em 1995. 

Assim, não se trata de um momento em que et 
bancos estivessem registrando dificuldades extraor
dinárias. Será próprio que o Banco Central venha a 
explicar melhor as razões pelas quais está havendo 
esta liberação da maioria das tarifas, além da r _,-a
ção no sentido de definir horários de atendimento ao 
público, que me parece uma norma adequada. 

O imr ortante é que haja o devido diálogo com 
os correntistas e principalmente com os empregados 
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do setor bancário. Espero que essa medida seja no 
sentido de aumentar e não de diminuir ainda mais as 
oportunidades de emprego. 

Sr" Presidente, gostaria ainda de mencionar o 
que é um exemplo de diálogo para a tomada de 
decisões. Refiro-me ao procedimento que hoje tem 
sido efetuado pelo Presidente Nelson Mandela 
Sinto uma tal diferença entre a norma característi
ca, os passos que vêm sendo dados pelo Presi
dente Fernando Henrique Cardoso e aqueles que 
vêm sendo dados pelo Presidente Nelson Mandela, 
da África do Sul. 

Tenho a impressão de que Nelson Mandela 
tem efelivamente a preocupação maior do resgate 
da justiça, de se fazer ouvido pelos segmentos mais 
carentes da população, ao mesmo tempo que dialo
ga com segmentos de grande poder - ainda na quin
ta-feira aqui registrei o extraordinário pronunciamen
to de Nelson ·Mandela, efetuado para o Parlamento 
Inglês -, mas na hora de tomar essas decisões mais 
importantes para a sociedade é preciso . que haja 
maior o~iva de lodos os segmentos. 

O economista Ladislau Dowbor faz um registro 
sobre esse tema, num artigo notável para o O Esta
do de S.Paulo, denominado "Desintermediando o 
Estado". Vou ler aqui alguns trechos: 

A eterna discusSão sobre privatização 
já está cansando e sendo ultrapassada por 
inovações mais significativas de reforma do 
Estado. Um bom exemplo pode ser encon
trado nas iniciativas do governo de Nelson 
Mandela, na África do Sul. Numa linha que 
lembra a experiência brasileira com as câ
maras setoriais, Mandela criou um conselho 
nacional de desenvolvimento económico e 
políticas de Trabalho, que funciona basica
mente na lógica seguinte: diante de um 
grande problema prático como a previdên
cia, por exemplo, reúnem-se as grandes em
presas, os grandes bancos, os sindicatos, 
os ministérios correspondentes, enfim, os 
chamados stakeholders, os que têm inte
resses efetivos na decisão, e se batalha um 
consenso que refletirá efetivamente os dife
rentes interesses em volta da mesa. Uma 
vez fechado o acordo, e se trata de um acor
do real porque envolve os que efelivamente 
aplicarão as políticas aprovadas, o processo 
é enviado ao Parlamento para que se elabo
rem as leis correspondentes. Assim, o Natio
nal Development and Labour Council (Ne
dlac) da África do Sul está se transfoll'Ílando 

num tipo de espaço permanente de elabora
ção de consensos entre os a tores sociais o r-· 
ganizados. 

Seria como se, no caso brasileiro, em 
vez de o Presidente entregar até o último 
botão das calças para que intermediários 
polrticos aprovem uma decisão, os acordos 
fossem fechados diretamente com os seg
mentos interessados da sociedade civil, fi
cando os legisladores encarregados de le
gislar a respeoo. 

Em outro nível, é exatamente o que 
acontece com numerosas prefeituras brasi
leiras onde o orçamento participativo permi
te que os atores sociais organizados da ci
dade definam o uso final dos recurso$ públi

.cos. As propostas são posteriormente tram;
formadas em orçamento consolidado, que 
será aprovado pela Câmara, rompendo-se o 
tradicional processo de "acerto" entre. o pre
feoo e grupos de vereadores, de um lado, e 
empreiteiras, de outro, sobre o que d!lve ser 
feoo na cidade, acertos que resultam em 
obras faraónicas que permitem belas .• inau
gurações, mas pouco proveito em tern:i.os de 
qualidade de vida. se · 

Outro efe~o é a continuidade das. politi
cas, pois é a cidade que decide o que,.quer, 
e não o prefeito, com o seu colete cheio de 
acertos vinculados ao financiamento da 
campanha. E a cidade é, evidenteme~mais 
permanente do que o político de turno. ~.cer: 
ta forma, o prefeito passa a ser um ~or e 
articulador de uma proposta que é mais'.i(npla 
e é politica no sentido mais pleno. :· ••• : · 

As empresas de advocacia custam cer
ca de US$320 bilhões ao ano, nos Estados 
Unidos, ao setor económico. Qualquer diver
gência quanto a uma patente se transforma 
em discussões que duram anos e envolvem 
os profiSSionais da discussão, não os inte
ressados. No Japão, as empresas têm a tra
dição da busca de consenso direto, e a deci-. 
são sai em dias. Quando os advogados 
americanos chegam ao resultado, freqüente
mente o espaço já está ocupado pelo produ-
to japonês. . . 

Em Istambul, os conceitos de parce
rias, de atores sociais, de gestão direta, de 
elaboração de consensos ecoaram em to
dos os foros de discussão da Habitat 2. Não 
se trata de substituir a política, mas de tor-
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nar a sociedade civil muito mais presente no 
processo. 

E, na ausência de espaços organiza
dos de elaboração de consensos diretamen
te com os atores sociais, gera-se um univer
so de lobbles que privilegia os grandes gru
pos, desorganiza os espaços fonnais de po
der e termina por reduzir a capacidade de 
governo em geral. 

De certa forma, numa sociedade muito 
mais dinâmica e complexa, que precisa de 
formas ágeis e flexíveis de tomada de deci
são, o tradicional político fisiológico, com 
seus sorriso matreiro e a empáfia de- quem 
sabe das coisas, aparece simplesmente 
como um cobrador de pedágio pa~amentar 
que dificulta a democratização do Pais. • 

Aqui está, p~dos Senadores, um alerta ao 
que, infelizmente, ocorre por vezes no Congresso 
Nacional. Seria interessante que o Executivo, o Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso e seus Minis
tros procurassem abrir mais as suas agendas para 
todos os segmentos da sociedade a fim de que, ao 
serem apresentadas proposições ao Congresso Na
cional, essas já venham amplamente debatidas e 
discutidas com todos os setores afetados. 

· Sr" Presidente, encaminhandÓ requerimento à 
Mesa no sentido de solicitar, das autoridades mone
tárias e do Ministro da Fazendo, os devidos esclare
cimentos ·para as medidas anunciadas de aumento 
de tarifas dos serviços bancários. 

Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTE (Benedita da Silva) -

Solicito ao Senador Eduardo Suplicy que assuma 
esta Presidência, para que eu possa fazer uma co
municação inadiável. 

A S,. Benedita da Silva deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Eduardo Suplicy, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con
cedo a palavra a V. Ex", por cinco minutos, nos ter
mos·do art. 14, inciso VIl, do Regimento Interno. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Cons
tituição Federal, no seu art 12, diz o seguinte: 

Ar!. 12• A República Federativa do Bra
sil, formada pela união indissolúvel dos Es
tados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado democrático de direi
to e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 
11 - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa; 
V- o pluralismo político. • 
o art 52 diz que: 
"M. 52• Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garan
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no Pafs a inviolabilidade do direi
to à vida, à liberdade, à igualdade, à segu
rança e à propriedade, nos. termos seguin
tes: 

( ... ) 
. XLI - a lei punirá qualquer discrimina

·. ção atentatória dos direitos e liberdades fun
damentais; 

XLII - a prática do racismo constitui cri
me inafiançável e imprescritível, sujeito à 
pena de reclusão, nos termos da lei;" 

A Lei n" 7.716, de 5 de janeiro de 1989, define os 
crimes resuHantes de preconceitos de raça ou de cor. 

"Ar!. 20. Praticar, induzir ou incitar, pe
los meios de comunicação social ou por pu
bficação de qualquer natureza, a discrimina
ção ou o preconceito de raça, cor, religião, 
etnia ou procedência nacional. 

Pena: reclusão de 2 a 5 anos. 
§ 12• Poderá o juiz determinar, ouvido 

o Ministério Público ou a pedido deste, ainda 
antes do inquérito policial, sob pena de de
sobediência: 

I. O recolhimento imediato ou a busca 
e apreensão dos exemplares do material 
respeclivo; 

11. A cessação das respectivas trans
missões radiofônicas ou televisivas. 

§ 2°. Constitui efeito da condenação, 
após o trânsito em julgado da decisão, a 

· destruição do material apreendido. • 

Sr. Presidente, desejo que seja registrado nos 
Anais desta Casa o expediente que estou enviando 
ao Ministro da Justiça, à Comissão de Direttos Hu
manos da Câmara dos Deputados, ao Grupo de Tra
balho lnterrninisterial para Valorização da População 
Negra, à Presidência da Fundação Palmares, ao Mi
nistério das Comunicações, ao Conselho Nacional 
das Direitos da Mulher e ao Ministério da Cultura, 
nos seguintes termos: 
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O cantor e composhor popular Tiririca é <!Uior 

de música incluída ·em seu recente trabalho intitula
da "Veja os cabelos dela", cuja letra atenta contra os 
valores humanos e em especial contra a mulher ne
gra, caracterizando preconceito racial, considerado 
crime inafiançável pela Constituição Federal e pela 
Lei n• 7. 716/89. 

O episódio repercutiu nacionalmente a partir da 
decisão judiCial de proibir a execução da música em 
rádios e televisões, deCisão essa provocada a partir 
de representações junto ao Ministério Público impe
tradàs pelos Movimentos Negros a nível naCional. 

Nesse sentido, denunciamos a questão da tri
buna do Senado Federal e temos mantido contato 
com organizações do movimento negro e aliados. 

Diante desse fato, solicito formalmente a V. Ex' 
informações sobre as providênCias adotadas por 
esse órgão governamental, à luz da deCisão da Jus
tiça do Estado do Rio de Janeiro, para fazer cumprir 
a legislação brasileira, respaldando as decisões es
taduais. 

Assim o faço, Sr. Presidente, porque estou 
atenta aos noticiários. O TiriÍica assim como todas 
as pessoas favoráveiS à açãó do mesmo estão sen
do chamadas para debates em rádio e televisão. En
tretanto, até agora não se chamou posições em con
trário, nem sequer aquelas pésSOas que deram en
trada no Ministério Público com relação ao processo. 

Por outro lado, Sr. Presidente, quero de novo 
enfatizar que não temos, absolutamente, nada con
tra essa figura popular do Tiririca O que não pode
mos é deixar que se perpetue a discriminação em 
nollS<> País. E, como legisladores, não podemos 
acehar que a empresa possa descumprir a determi
nação, alegando que a juiza não é competente, à luz 
da lei, para fazê-lo. Por isso li o parágrafo referente 
a esse ponto; a sentença da juíza é, portanto, perti
nente, à luz da lei, para que esse material seja 
apreendido. 

Não estamos, de forma alguma, impedindo que 
as demais músicas que compõem o CD sejam tocadas 
nas ráá10s; não estamos cerceando a liberdade de ex
pressão desse grande cantor popular, o Tiririca, que 
nós apoiamos; nem mesmo tolhendo a sua manifesta
ção ou sua contribuição à música popular brasileira. 
Todavia, não podemos calar diante dessa shuação 
grave, pois, como dizem, quem cala consente. 

Sei que o assunto incomoda, porque fere inte
resses; sei que já nos acomodamos, inclusive, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, diante de shuações 
como esta, fazendo ouvidos de mercador. Contudo, 
entendo que não é dessa forma pela qual vamos 

combater as desigualdades neste Pais, pela qual va
mos tomar parceiros e aliados os chamados diferen
tes. Não é só porque dói nalma, mas trata-se de um 
direito adquirido, que custou suor, lágrimas e, sobre
tudo, a consciência daqueles que não se curvam 
diante de uma shuação como essa. 

Airlda que não tenhamos espaço para colocar 
a nossa posição, estamos respaldados pela Lei 
Maior do Pais. Não estamos sectarizando, radicali
zando ou, muho menos, fazendo raCismo ao contrá
rio. Porém, não podemos acehar que isso seja visto 
apenas como moda, porque moda vai e volta. Não 
posso concordar com isso, Sr. Presidente, por
que, quando menina, fui escarnecida, aos cinco 
e seis anos de idade, com músicas como "Nega 
maluca•, "Nega do cabelo duro"; hoje, seria a 
comparação com "bombril" e também como uma 
"negra que fede". ' 

Sr. Presidente, também não posso acehar que 
fiquemos a assistir a esse episódio e, depois, consi
deremos que nossa sociedade é democrática racial
mente. Não o é, porque estamos calados e quem 
cala consente. 

Por isso, vou pedir informações oficiais ao Mi
nistro da Justiça, ao Ministro da Cultura, ao Conse
lho NaCional do Direho da Mulher, ao GTI - grupo 
criado pelo Presidente da República para implemen
tar polflicas afirmativas para a população negra nes
te País. Buscarei também subsídios na Fundação 
CulbJral Palmares, que foi criada no Governo do 
Presidente José Samey para que fosse também um 
instrumento de atendimento à comunidade negra. 

Nós queremos justiça e, desta tribuna, pedimos 
apenas o cumprimento da Constituição brasileira. 

Não apenas fiz parte da Constituinte, como 
também sou uma cidadã cumpridora dos preceitos 
inseridos nos artigos e parágrafos da nossa Consti
tuição. Não sou de segunda classe, sou apenas uma 
brasileira e, como tal, quero ver cumprida essa 
Constituição, senão não poderei dizer que vivo 
numa sociedade democrática, igualitária e fraterna. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
, A SENADORA BENEDrrA DA SILVA EM 

SEU PRONUNCIAMENTO: 

exm..~tsr. 

Ministro Nelson Jobim 
Ministério da Justiça 
Nesta 

Senhor Ministro: 

erasma. 29 de julho de 1996 

O cantor e compositor popular Tiririca. é autor de música, 
inclufda em seu recente trabalho, Intitulada -veja os cabeloS 
Data•, cuja letra atenta contra os valores humanos e, em especial, 
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contra a mulher negra, caracterizando preconceito racfal, conside
rado crime inafiançável pela COnstituição Federal e pela Lei n' 
7.71&'89. 

O episódfo reperartfu nacionalmente tendo am vista a deci
são judicial de proibir a execução de música em rádios e televisõ
es, decisão esla provocada a partir de representações junto ao 
Ministério Público inpetradas por entidades do Movimento Negro 
a nl'vel nacional. 

Nesse sentido. denuncfamos a questão da tribuna do 
Senado Federal e estamos acompanhando a execução da 
sentença. 

Diante deste fato e uma vez que o Ministério de Justiça 
tem como área de compe~da a defesa das garantias constitu
cionais e dos direitos de cidadania, com auxilio do COnselho de 
Detasa dos Direitos de Pessoa Humana (CODPH), de Secretaria 
dos Direitos de Cidadania, do COnselho Nacional dos Direitos de 
Mulher (CNDM) e, mais recentemente, contando com a contribu~ 
ção do Grupo .de Traf>afho fntennlnistarlal para Valorização de Po
pulação Negra, órgãos ligados ao Ministério, solicito fonnamente 
a V. ex.• fnfonnações sobn! as provldêodas adotadas por esse 
9rgão governamental, à luz :la decisão de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro, para lazer rumprir a legislação brasileira, raspa~ 
dando as decisões estaduais. 

. Atendosamente, senadora Benedfta de Silva 

Exm'Sr. 
Ministro Francisco Wefl<>rt 
Ministério de OJhura - Senhor Ministro. 

Brasffia, 29 de julho de 1996 

O cantor a compositor popular liriris;a é autor de molsica, 
fndulde em seu """'nte trabalho, Intitulado "Veja os cabelos 
Dela•, aJ}a letra atenta contra os valores hunanos e. em espacial, 
contia a mulher negra, caracterizando preconceito racial, conside
rado crime inafiançával pela Constituição Federal a pela Lei n' 
7.71&'89. 

O episóclo repercutiu nacionalmente tendo em vista a deci
são judicial da proibir a execução da música em rádios a televisõ
es, "decisão esla provocada a partir de· represenlações junto ao 
Ministério Público inpetradas por entidades do Movimento Negro 
a nrvet nacional. 

Nesse sentido denunciamos a questão da tribuna do 
Senado Federal e estamos acompanhando a execução da 
sentença. 

Diante deste fato e uma vez que o Ministério da Cultura 
tem como área de competência a proteção do patrimOnfo histórico 
a ruhural do nosso Pais, com auxllo de Fundação Cuhural P~ 
mares. órgão destinado a apoiar atMctades relativas à população 
negra, sofiCito fonnafmenta a V. Exl informações sobre as provi
dêodas adotadas por asse órgão governamental, à luz de deci
são de Justiça do Estado do Rio da Janeiro. 

Atendosamante, -Sanadora Benedlta de Silva. 

erasma. 29 de julho da 1996 
llm!il: Sr.HéftO Santos 
Coordenador do Grupo de Trabalho lntennlnlsterial para a valori
zação de População Negra 
Nesta 

Senhor Coordenador: 
O cantor e compositor popular Tiririca é autor de mllsica, 

inclulda em seu recente trabalho, Intitulada -veja os CabeJos 
neta•, cuJa fetra atenta contra os valores humanos e, em especial. 

, contra a mulher negra. caracterizando preconceito racial, conside-

rado crime inafiançávef pela Constituição Federal e pela Lei n° 
7.71&'89. 

O episódio reperrutiu nacionalmente tendo em vista a deci
são judk:fal de proibir a execução da música em rádios e televisõ
es. decisão esla provocada a partir de representa.Q5es junto ao 
Ministério Público inpetradas por entidades do Movimento Negro 
a nível nacional. 

Nesse sanUdo, denunciamos a questão da bibuna do Se
nado Federal e estamos acompanhando a execução da sentença. 

Diante deste fato e uma vez que o Grupo de Trabalho ln-
terministerfal com a finalidade de desenvolver politica para a valo
rização da População Negra, órgão legado ao Ministério de Ju~ 
ça e coordenado por V. S' tem como competência propor ações 
Integradas de combate à discriminação radal, visando ao desen
volvimento a à partidpação da População Negra, solicito formal
mente infonnações sobre as providencias adotadas por esse ór
gão govamamenlal, à lUZ de decisão da Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro, para' fazer cumprir a legislação brasileira. respaldando 
as declsOes estaduais. 

Atenciosamente, Senadora Benedlta dll Sffva. 

Brasma. 29 de jufhG de 1996 

llm1 Srl 
Doutora Dulce Maria Pereira 
Presidenta da Fundeção Cuhuraf Pamares 
Nesta 

Senhora Presidenta: 
O cantlr e compositor popular Tlrirlca é auiDr de música, fn

clurda em seu recente traballo. intitulada -veJa os Cabelos oeJa.•, 
cuja letra atenta contra os valores humanos a. em esp9Ciaf, contra a 
mulher negra, caracterizando preconceito raciaJ, considerado crime 
fnafiançável pela COnstituição F-131 a pela Lei n• 7.71&'89. 

O episódio reperaJtiu nacionalmente tendo em vista a deci
são judlcfal de proibir a execução da música em rádios e televisõ
es. decisão esta provocada a partir de representações junto ao 
Ministério Público impatradas por entidades do Movimento Negro 
a nfvel nacional 

Nessa sentido, denunciamos a questão da tribuna do 
Senado Federal e estamos acompanhando a execução da 
sentença. 

Diante deste fato e uma vez que a Fundação Cultural Pal
mares, órgão ligado ao Ministério da Cultura que tem como finali
dade apoiar e estimular atividades destinadas a desmistificar 
preconceitos de origem. sexo, idade, raça, cor e quaisquer ou
tras formas de discriminação, soHclto a V. $ 1 formalmente, infor
mações sobre as providências adotadas por esse órgão gover
namental, à luz da decisão da Justiça do Estado do Rio de Janai
ro, para fazer cumprir a legislação brasileira. respaldando as de
cisões estaduais. 

Atendosamente, 5enadora Benedfta da Silva. 

Brasffia. 29 de julho da 1996 

fim' Sr' 
Doutora Aosfska Daroy de Oliveira 
Presidenta do Conselho Nadonaf dos DfreHos da Mulher (CNDM) 
Nesta 

senhora Presidenta: 
O cantor e compositor popular Tnirica é autor de música. in-

durda em seu recente traballo, intitulada "Veja os Cabelos Dela•, 
cuja letra atenta contra os valoms humanos a, em especial, contra a 

·· · mulher negra, caracterizando praconceito racial, considerado crime 
lnafiançável pela Constituição Federal e pela Lei n'·7.716/89. 

O episódio repercutiu nadonalmente tendo em vista a ded
são judicial de proibir a execução da múslca em rádios e televisõ
es;· decisão esta provocada a partir de representações junto ao , 
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Ministério Público impatJadas por entidades do Movimento Negro b) qual o alcance real desse programa, o res-
a nfvel nacional. pectivo orçamento, e o órgão responsável por sua 

Nesse sentido, denunciamos a questão da tribuna do S&-
nado Federal e estamos acompanhando a execução da sentença. exeçução? 

Diante deste fato e uma vez que o COnselho Nacional dos c) oomo conciliar esse programa, e a aplicação 
Direitos da Mulher (CNDM), órgão ligado ao Ministério da Justiça dos respectivos recursos, com a amplitude do Proje-
que tem como finalidade promover politicas visando a eliminação to Sivam? 
das discriminações que atiniam a mulher, bem como fiscalizar e 
exigir o cumprimento da leglstação que assegura os direitos da 
mulher, solk:ito a V. SS, fonnalrnente. infonnaçõas sobre as provi
dências adotadas por asse órgão govemamental, à luz da deci
são da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para fazer cumprir a 
legislação brasileira, respaldando as decisões estaduais. 

Atendosamente, Senadora Benedlla da Silva. 

11m2 Sr. 
Ministro Sérgio Motta · 
Ministério das COmunicações 
Nesta 

Senhor Ministro: 

Brasília. 29 da julho de 1996 

o cantor e compoSitor popular Tui rica e autor de mllsica In
cluída em sau recente trabalho. intitulada -veja os Cabelos Oefa•, 
cuja letra atenta contra os vaJoras humanos e em aspeâal, contra 
a mulher negra, caracterizando preconceito raciaJ, considerado 
crime inallançável pela Constituição Federal e pela Lei n' 
7.716189. 

O seu episódio reperrutiu· nacionalmente tendo em vista a 
decisão judicial de proibir a execução da m!Jsica. em rádios e tele
visão, decisão esta provocada a partir de representações junto ao 
Ministério Público impetradas por entidades do Movimento Negro 
a nfval nacionaL 

Nessa sentido, denunciamos a questão da tribuna do S. 
nado Federal e estamos acompanhando a execução da sentença. 

Diante desta fato e uma vez que o Ministério das Comuni-
cações tem como área de competência a Política Nacional de Te
lecomunicações, inclusive radiodifusão, além da fiscalização dos 
serviços de telecomunicações, solicito a V. Ex'. formalmente infor· 
mações sobre as providências adotadas por esse órgão govema
mantal, à luz da decisão da Justiça do Estado do Alo de Janeiro, 
para fazer cumprir a legislação brasileira. 

Atenciosamente,- Senadora Benedlta da Silva 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - A 
Presidência considera o pronunciamento de V. Ex" 
de grande relevância e em defesa do que está pres
ento na Constituição. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 
1• Secretário em exerclcio, Senador Jefferson Péres. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 734, DE 1996 

Sr. Presidente, 

Requeremos, na forma do § 2" do art. 50 da 
Constituição Federal, combinado com o art. 216 do 
Regimento Interno, as seguintes informações ao Se
nhor Ministro da Justiça: 

a) o governo desenvolve, por intermédio do Mi
nistério da Justiça, programa de assistência à Ama
.zônia, paralelo ao Projeto Sivam? 

Justificação 

As informações, a que se refere este requeri
mento, são solicitadas em razão da notícia publicada 
pelo jornal Folha de S. Paulo, em sua edição de 18 
de julho corrente, sob estes titulos: 

• Vigilância - Polfcia Federal não quer 
depender de militares: governo estuda com
pra de equipamentos por US$ 240 mil. 

PF desenvolve projeto paralelo ao Si
- vam•. 

E o contexto da notícia, além de informar que, 
"segundo o ministro(da Justiça)", o sistema de "fe
chamento" da Amazônia pelo ar é "independente do 
Sivam",.acentua, entre outros dados: 

•o governo desenvolve projeto parale
lo ao Sivam (Sistema de Vigilância da Ama
zônia. 

A Folha apurou que o governo estuda 
a compra de equipamentos de controle do 
espaço aéreo de fabricação canadense que 
pode incluir um radar. 

Os equipamentos constam do projeto 
Pró-Amazônia, orçado em US$ 248,65 mi
lhões". 

Assim, as informações são necessárias ao 
bom esclarecimento da matéria. 

Sala das Sessões, 29 de julho de 1996. - Jo
saphat Marinho 

(À Mesa para decisão) 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Supficy) - O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci
são, nos termos do inciso III, do art. 216, do Reg;. 
mento Interno. 

A Presidência lembra que haverá sessão não
deliberativa amanhã, às 14 h01as e 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Supficy) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16h25min.) 
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ATADA 20"SESSÃO DEUBERATIVA 
EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA 

EM 23 DE JULHO DE 1996 

(Publicada no Dlárlo do Senado Federal 
' de 24 de julho de 1996.} 

RE71FICAÇÃO 

Na página 13093. 1' col<m, no despacho do Pro
jeto de Lei do Senado n' 165, de 1996-Complemenlar. 

Onde se lê: 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cjda.. 
dania) · 

Leia-se: 

(Às Comissões de Assuntos EconOmicos e de 
Constituição, Justiça e Cidadania.) 

Ata Da 27~ Sessão Não Deliberativa 
em 30 de julho. de 1996 

2ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Eduardo Suplicy, Jefferson Péres e Geraldo Melo 

{lnlcia·ss a sessão às 14h30mln) 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres} - De
claro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos. · 

O Sr. 111 Secretário em exercfcio, Senador Wal
deck Omelas, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISO. 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N° 525196, de 19 de Julho de.1996, do Ministro 
da Saúde, referente ao Requerimento na 223, de 
1996, de infonnações, da Senadora Benedila da Silva. 

As informações foram remetidas, em 
cópia, à requerente. · 

·O requerimento vai ao Arquivo. 

N° 260196, de 18 dé juihO de' 1996, do Ministro 
dos Tr.ansportes, referente ao Requerirriento nst 446, 
de 1996, de infonnações, do Senador Ademir Andra
de, mediante o qual encaminha as infonnações rela
tivas ao item sobre a conservação preventiva, roti
neira e emergenclal no Pará, e esclarecendo que os 
demais itens sérão respondidos ímecliatamente após 
o atendimento da proposta de ampliação de limite 
orçamentário para 199G. 

As infonnações parciais foram remeti
das, em cópia, ao requerente. 

O requerimento aguardará na Secreta
ria-Geral da Mesa a remessa das info~ 
es complementares. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres} - O ex· 
pediente lido vai à publicação. ' 

Sobre a mesa. requerimento que será rm pelo Sr. 
111 Secretário em exercício, Senador Waldeck Omelas. 

é lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NO 735, DE 1996 

Senhor Presidente, 

Nos termos dos artigos 49, inciso 1 O, e SO da 
COnstituição· Federal combinados com o artigo 216 
do Regimento Interno do Senado Federal requeiro . 
sejam solicitadas ao Ministro da Fazenda as seguin- ·; 
tes infonnações: 

1) Que razões justifiCam a decisão adotada 
pelo COnselho Monetário Nacional, em sua reunião 
de 25 de julho p.p., liberar a cobrança da maioria 
dos serviços bancários? 

2) Que gamntias há para os correntistas de 
que as nonnas estabelecidas pelas instituições fi
nanceiras não resultarão em cobranças abusivas 
dado caráter concentrado do setor bancário? 

3) Que razões justificam a decisão adota.da de 
reduzir de 120% para 100% do valor do empréstimo 
as garantias exigidas para que instituições sob Raet 
tenha acesso às linhas de liquidez do Banco central? 

Justificação 

O Governo, através do Conselho Monetário 
Nacional, autoriza a liberação de cobrança da maio
ria dos serviços bancários, ao mesmo tempo em que 
se constata tendência de concentração no sistema 
financeiro promovida por fortes subsídios consubs
tanciados no Proer. 

Isto ocorre no momento em que alguns bancos :: ·~.; 
importantes apresentam alta rentabilidade em seus 
balanços semestrais. O Bradesco, por exe"mplo re
gisba uma rentabilidade de 8,.26% sobre o patrimõ-
nio lfquido, equivalente a um lucro de R$431 milhõ-
es, 62% a mais que em Igual período no ano passa-
do. O lucro do Banco Real atingiu a cifra de R$236,7 
milhões. crescendo 60%. Os resultados favoráveís , 
de alguns desses bancos se devem em parte ao fato l::::·.· · 
de que o Banco central autorizou a compra por cerca 
de sw;, do valor de face da sua carteira de FCVS. 

Por outro lado, não se tem infonnação e isto 
vem sendo alertado pelas diversas ins!ituições que 
tratam da proteção ao consumidor, de que os ban
cos tenham a preocupação de tomar claros e não 
sujeitos a mudanças abruptas as regras de cobrança 
de tarifas sobre os mafs diversos serviços. 

Diante de tal quadro, é imperativo que as auto
ridades do Ministério da Fazenda justifiquem ao se
nado Federal tais medidas. 
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Sala das Sessões, 30 de julho de 1996. - Se
nador Eduardo Matarazzo Suplicy. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres ) - O re
querimento que acaba de ser lido será despachado 
à Mesa para decisão, nos termos do inciso III do art 
216 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - A 
Presictência recebeu, do Banco Central do Brasil, o 
Offcio ·n• 2.296/96, encaminhando dados referentes 
à dfvida dos Governos estaduais, municipais e do 
Distrito Federal, disponíveis naquele Órgão, tendo 
por base o mês de junho do corrente ano. (Diversos 
n" 70, de 1996) 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõ
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Há 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de 
Hollanda. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat 
Marinho. (Pausa.) 

Concedo a palavra à nobrtJ. Senadora Benedita 
da Silva. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Geraldo 
Melo. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Franceli
na Pereira. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Ro
berto Arruda. S. Ex" dispõe de 20 minutos. (Pausa.) 

·O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB -
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
hoje, gostaria de registrar, com a presença em ple
nário do Senador Waldeck Omelas, que, com a au
torização do Presidente da República, na semana 
passada, iniciamos entendimentos com a Bancada 
de Senadores e Deputados de vários Estados do 
Nordeste brasileiro, tendo em vista a medida provi
sória, que tramita nesta Casa, sobre incentivos à 
instalação de indústrias automotivas no Pafs. 

. Como esse assunto vem sendo abordado na 
imprensa de formas diferentes, pareceu-me impor
tante registrar aqui a nossa ótica sobre essa medida 
provisória e sobre os eventuais incentivos que po
dem ser dados à instalação de grandes indústrias no 
nosso Pafs. 

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, é preciso ficar claro que, em função da ·· 
medida provisória que está sendo analisada no Con-

gresso Nacional neste momento, algumas grandes 
indústrias que já operam no mercado internacional 
com grande sucesso, e que são exportadoras dos 
seus produtos para o Brasil, ou, em outras palavras, 
o Brasil importa produtos fabricados por essas in
dústrias em outros pafses do mundo; em função 
dessa medida provisória, repito - e, é claro, em fun
ção principalmente das reformas que se produzem 
no seio da economia nacional, da mudança do papel 
do Estado na sociedade brasileira, que se redese
nha através das reformas constitucionais processa
das no Congresso Nacional; em ft,mção de tudo isso, 
essas indústrias têm mostrado interesse e, em al
guns casos, já acordaram compromissos de instala
ção de plantas em território nacional. O Estado de 
Minas Gerais, o do Rio de Janeiro e o do Paraná, 
esses, três Estados já têm investimentos acertados 
dessas indústrias internacionais em nosso Pafs. 

Isso é bom para o Brasil, em primeiro lugar, 
porque vai gerar empregos. Em segundo lugar, por
que vai internar recursos que antes estavam no mer
cado especulativo, no mercado produtivo, eventual
mente até com taxas de retomo menores, mas, prin
cipalmente, com taxas de permanência maiores na 
economia nacional. 

Isso é bom para o modelo de desenvolvimento 
que nós desejamos, que contempla a cc;mtinuidade 
da estabilidade económica, mas com crescimento, 
portanto, com a geração de novas fontes de empre
go e de renda. 

Ocorre que alguns Estados das regiões mais 
pobres do Pafs, das regiões menos desenvolvidas, e 
af eu incluiria Estados do Nordeste, do Norte e do 
Centro-Oeste brasileiro, reivindicaram - e o fizeram 
no seio da comissão mista que analisa essa medida 
provisória, portanto, no fórum competente -que de
terminados incentivos destinados aos Estados menos 
desenvolvidos pudessem ter alguma diferenciação. 

Aí cabe uma reflexão de todos nós. O Brasil 
tem liberdade, tem democracia, tem estabilidade 
económica e pretende ter um projeto de país que 
contemple o desenvolvimento económico. Será que 
nós todos, que estamos ajudando a desenhar esse 
projeto de pafs, desejamos que esse novo modelo 
de desenvolvimento seja tão injusto quanto os mo
delos de desenvolvimento experimentados nas déca
das passadas, notadamente nas décadas de 60 e 70? 

É inegável que o País cresceu muito naquele 
período de fabulosas taxas de crescimento económi
co. Mas ele cresceu desigualmente, criando diferen

. ças abissais entre as classes sociais e diferenças 
profundas entre as regiões do Brasil. De sorte que 
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temos hoje, neste final de século, um Sudeste extre
mamente desenvolvido, produtivo, com renda per 
capita muito próxima da dos países mais desenvol
vidos do mundo, e temos, por outro lado, índiçes so
ciais catastróficos no Norte e no Nordeste brasileiro. 

Será que é esse o modelo de desenvolvimento 
que desejamos? Certamente que não. Se queremos 
um modelo de desenvolvimento menos desigual e 
menos injusto, é absolutamente próprio que se de
seje que o aparelho de Estado - e ar não só do Go
verno 'Federal, mas também dos governos estaduais 
e municipais - produza incentivos, produza. motiva
ções para que essa desigualdade diminua, e isso se 
faz também com incentivos à instalação de grandes 
indústrias nas regiões mais pobres; para que a dife
rença do desenvolvimento económico e da qualida
de de vida entre, por exemplo, o Nordeste e o Su
deste possa diminuir. 

Uma outra reflexão, Sr. Presidente. Há alguns 
dias tive a honra de participar do aniversário do Ban
co do Nordeste, em Fortaleza Estávamos lá vários 
Senadores, de diferentes regiões do País, e os da
dos que discutimos durante oito horas de reuniões 
de trabalho são extremamente significativos. Um de
les mostra que, no mapa de renúncia fiscal de todo o 
território nacional, 58% da renúncia está concentra
da no Sudeste, apenas 12"/., no Nordeste, 3% no 
Centro-Oeste e 16% no Norte, basicamente na Zona 
Franca de Manaus. 

Ora, os Estados do Centro-Oeste, do Norte e 
do Nordeste, juntos, têm apenas 30% de renúncia 
fiscal, enquanto o Sudeste, sozinho, tem 58"!.>. É cla
ro que esses incentivos produziram um grande de
senvolvimento no Sudeste, mas produziram também 
desigualdades que foram catastróficas para o pró
prio Sudeste. Ou, afinal, estamos felizes, nós, brasi
leiros, com São Paulo, uma megalópole de 20 milhõ
es de habitantes, com a sua periferia pobre, miserá
vel, com o caos da vida urbana? Não teria sido mais 
razoável um modelo de desenvolvimento que privile
giasse por igual as diferentes regiões do País e que 
tivesse feito com que as taxas de crescimento eco
nómico e, portanto, de melhoria de qualidade de 
vida, nas diferentes regiões, fossem menos desi
guais? 

Por todas essas razões, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, é que estamos convencidos de que 
há que se fazer alguma coisa para que o modelo de 
desenvolvimento regional deste País seja mais justo. 
E é por isso que julgamos que as Bancadas do Nor
te, do Nordeste e do Centro-Oeste têm razão quan
do reivindicam tratamento diferenciado, inclusive no 

âmbito tributário, para que possam alavancar os 
seus modelos de desenvolvimento. 

Por outro lado, se introduzfssemos, como de
sejou a comissão mista que analisa a medida provi
sória, modificações nessa medida provisória, a par 
de toda a argumentação favorável ao desenvolvi
mento das regiões mais pobres, teríamos pelo me
nos dois problemas graves. O primeiro problema é 
que o Brasil estabelece uma relação com a Organi
zação Mundial do Comércio, a OMC, que já se de
senvolve há vários meses, que teve a participação 
dos governos estaduais do Sudeste brasileiro e que 
está gerando um entendimento internacional que si
naliza para um país que agora tem regras fixas e 
cumpre compromissos. Ora, modificar essa medida 
provisória poderia significar um desentenqimento 
com a OMC e também uma sinalização neg.ativa à 
vinda desses investimentos para o Brasil. 

Há um segundo problema, Sr. Presidente. Es
ses grandes grupos multinacionais que já iniciam os 
seus investimentos em · Minas, mais precisamente 
em Juiz de Fora, no Rio de Janeiro, em Resende e 
no Paraná, na região metropolitana de Curitiba, já 
despenderam· recursos, já estão finalizando as trata· 
tivas com os governos estaduais e vão rapidamente 
iniciar a construção de suas plantas, gerando em
pregos e receitas no Sudeste brasileiro, o que, con
venhamos, é muito bom para o País, não é bom 
apenas para ~ Sudeste. É bom para o País, Sr. Pre
sidente, porque queremos experimentar um novo 
modelo de desenvolvimento económico, e esse mo
delo só será possível se tivermos a atração do capi
tal privado para os setores produtivos da economia. 

Foi nesse contexto, então, que, autorizados 
pelo Presidente da República, mantivemos entendi
mento com o Deputado José Carlos Aleluia, que é o 
Relator da medida provisória; com os Senadores 
Waldeck ameias e José Agripino; e com várias ou
tras Uderanças importantes do Norte, do Nordeste e 
do Centro-Oeste brasileiro, no sentido de buscarmos 
uma alternativa que privilegie as regiões mais po
bres, que sinalize ao mundo que o Brasil deseja um 
modelo de desenvolvimento regional mais equilibra
do. Por outro lado, que não paralise aqueles investi
mentos que já estão muito próximos de ser cqnçreti
zados na Região Sudeste. 

Foi assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que desenhamos um arcabouço de acordo, pelo 
qual a atual medida provisória deverá ser reeditada 
nos exatos termos em que está sendo analisada 
pelo Congresso Nacional, sem, portanto, qualquer 
tipo de modificação que possa implicar desacerto · 
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com a Organização Mundial do Comércio ou desen
tendimento com os Estados do Sudeste e com es
ses grupos muHinacionais, que estão preStes a apor
lar recursos por meio de investimentos vultosos den
tro do País. 

Dentro dessa linha, livemos alguns encontros, 
<:O~ a. presença do Ministro Fernando Calão, do Mi
nistério Extraordinário para Políticas Regionais; com 
a presença do Ministro Clóvis Carvalho, da Casa Ci
vil; e com a presença de lideranças parlamentares 
do Congresso Nacional, com o objetivo de dese
nhannos uma outra medida provisória, um outro ins
trumento de ação governamental, um outro instru
mento de ação política que nos permitisse efetiva
rhente- ·criai íripütS, molivaÇões que direcionem in
vestimentos ·internacionais para as Regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. Todavia, isso se faria sem 
modi!jçar a medida provisória em discussão no Con
gresso Nacional, cujos efeitos já se fazem sentir na 
economia nacional, exataniente pará não prejudicar
mos os Estados do Sudeste brasileiro, que, é bom 
ressaltar, já têm infra-estrutura, parque industrial e 
dê "serÍIIÇós' montadoS: . já têm, portanto, todas as 
i:ondiçõeS. neééSSárias para atrair grandes plantas 
industriais, a fim de que possam produzir. 

Sr, Presidente, é preciso registrar que o Se
nhor ·Presidente da República tomoü também uma 
outra atitude, tão importante quanto a primeira: abriu 
as portas da negociação, a fim de que haja vetores 
de desenvoMmento regional no País. Determinou 
Sua Excelência ao Presidente do BNDES, Dr. Luiz 
Carlos Mendonça de Barros, que agilizasse os en
tendimentos com o Banco do Nordeste e com os 
Governos Estaduais do Nordeste brasileiro, para 
que o financiamento das contrapartidas necessárias 
ao Prodetur - Programa de Desenvolvimento do Turis
mo no Nordeste - efetivamente saia do papel e víabil~ 
ze a construção de estradas no litoral, de hotéis e de 
uma infra-estrutura de serviços capaz de aumentar a 
capacidade hoteleira e a capacidade de atração de 
capitais por meio do turismo nessa Região. 

Com tudo isso, Sr. Presidente, esperamos que, 
já a partir desta semana e com maior velocidade na 
semana que vem, possam prosseguir os entendi
mentos democráticos entre as lideranças do Con
gresso Nacional e as autoridades do Governo Fede
ral, propiciando as condições necessáriàs j:iaia se
larmos essa linha de entendimento, mantida, repito, 
a atual medida provisória nos exatos termos em que 
está. Com isso, garantir-se-á que esses investimen
tos internacionais se efetivarão no País, dando tran
qüilidade a Curitiba, a Juiz de Fora, a Resende, aos 

Governos Estaduais do Paraná, de Minas Gerais e 
do Rio de Janeiro. 

· E, uma vez que o capital produtivo precisa de 
regras fixas, deve-se garantir aos Governos esta
duais e ao mert:ado internacional uma sinalização 
clara de que este País quer manter estáveis seus 
entendimentos e suas regras em termos de econo
mia produtiva. Com isso, daqui a pouco tempo, tere
mos novas montadoras trabalhando e produzindo ri
quezas neste País. 

Por outro lado, na mesma data, teremos outra 
medida provisória, outra ação política do Governo 
Federal, no sentido de criar incentivos e, mais do 

. que isso, de criar mecanismos capazes de dar aos 
Governadores dos Estados mais pobres do País ins
trumentos de negociação no mert:ado internacional 
para a atração de investimentos nessas regiões. 

O Sr. Lauro Campos - V. Ex" me permite um 
aparte? . 

O SR. JOSÉ ROBERT() ARRUDA - Com o 
maior prazer, Senador Lauro Campos. 

O Sr. Lauro Campos - Nobre Senador José 
Roberto Arruda, esquecer tudo é esquecer a nossa 
experiência histórica, é esquecer os descaminhos, é 
esquecer os sofrimentos por que passamos devido a 
certos desvios que foram impostos à economia bra
sileira. O Brasil, como V. Ex" sabe, é um país que se 
caracteriza por uma crescente concentração de ren
da. Enquanto no Japão, dos 20% mais pobres, ape
nas 3,2% são mais destituídos de renda do que os 
20% mais ricos, no Brasil, essa diferença entre os 
20% mais ricos e os mais pobres é de 32 vezes. É 
de 32 vezes, porque há necessidade do capital 
transplantado, que estava sobrando nos Estados 
Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, veio 
para Argentina, Brasil, Coráia do Sul, México e ou
tros países e impôs essa concentração de renda, a 
fim de que aqui se formasse um mert:ado de 10% da 
população privilegiada para comprar os carros e 
bens duráveis. De acordo com Eugênio Gudin, esse 
capital veio para cá recebendo do governo um estí
mulo: para cada US$1 trazido por eles, o governo 
brasileiro doava US$1, seja na forma de doação de 
terrenos, ou de perdão fiscal durante 15 anos garan
tido pelos empréstimos a juros negativos do BNDES. 
Agora, infelizmente, ainda não aprendemos; pensa
mos que o nosso problema, olhando apenas pelo 
lado do capital, é de insuficiência de capital, mais di
nheiro para banqueiro, mais dinheiro para capitalis
tas, mais investimentos que vão reconcentrar a ren
da, porque obviamente continuarão a produzir os ar
tigos de luxo que infelicitaram e infelicitam, há tanto 
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tempo, a economia brasileira, dentro do processo de 
dinamização tortuoso que se pretende agora fazer 
avançar. Então, vemos que a história, às vezes, se 
repete. A história da década de inveStimentos nes
ses setores da época de Juscelino agora se repete 
como tragédia Muito obrigado, Sr. Senador. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Acolho, 
com muita honra, o aparte· do Senador Laura Cam
pos. Obviamente, numa outra oportunidade, seria 
muito saudável discutir o modelo de desenvoMmen
to que. se deseja para o País. Mas, de qualquer ma
neira, não penso apenas, Senador Lauro Campos -e 
acredito que. assim agem os Governadores e as lide
ranças políticas deste País-, naqueles que vão com. 
prar automóveis, mas, principalmente, nos milhares 
de empregos que serão gerados na construção des
ses automóveis. 

Para concluir, Sr. Presidente, há algo que eu 
gostaria de deixar bem claro desta tribuna: em todos 
esses entendimentos havidos com os Srs. Senado
res e Deputados, representantes desses Estados do 
Nordeste brasileiro, em nenhum momento, repito, 
em nenhum momento, houve qualquer outro tipo de 
interpretação, qualquer outro tipo de solicitação, 
qualquer outro tipo de sugestão de troca de medi
das. Todos os entendimentos foram absolutamente 
claros, transparentes e públicos, .. o que é importante. 

O que deseja esta bancada de Senadores e 
Deputados é legítimo: que o Brasil sinalize com ve
tares favoráveis a um desenvoMmento regional 
mais equilibrado. O que desejam os Estados do Su
deste também é justo: que não se modifiquem as re
gras do jogo, para que os investimentos já acorda
dos com esses Estados não sofram nenhum risco. 
Há, entre a legitimidade dos dois pleitos, um ponto 
de acordo: manter essa medida provisória e editar 
outra que crie instrumentos que possibilitem o de
senvolvimento mais acelerado das regiões mais po
bres do País, que é o que todos desejamos. 

Muito obrigado, Sr.Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Joel de Hollanda. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Waldeck 
Omelas, por pennuta com o Senador Jelle[SOn Pé
res. S. Ex" dispõe de 20 minutos. 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL- BA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Comissão 
Especial criada para analisar a medida provisória a 
que se referiu há pouco o Líder do Governo no Con
_gresso, Senador José Roberto Arruda, aprovou, na 

semana passada, projeto de lei de conversão que 
modifica o chamado regime automotivo adotado pelo 
Brasil há 14 meses, que vem sendo reeditado desde 
então. , 

Em boa parte desse tempo, paralela e simulta
neamente, entendimentos vêm sendo mantidos, so
bretudo entre a Bancada dos Senadores dos Esta
dos nordestinos, no sentido de que se viesse a esta
belecer. uma política diferenciada para as regiões 
menos desenvoMdas do País: Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste. 

Qual não foi a minha surpresa, Sr. Presidente, 
quando, ao ser aprovado o projeto de lei de conver
são na Comissão Especial, estranhas manifestações 
de resistência foram enunciadas. 

Há nftido preconceito- eu diria até claro des
respeito - em relação ao Nordeste e aos nordesti
nos. Fala-se em negociações. Mas elas teriam acon
tecido em relação ao fato de se aprovar a CPMF; te
riam acontecido em relação ao fato di" se aprovar a 
reeleição. Mas não aconteceram para que se tomas
sem medidas em defesa dos interesse do Nordeste, 
em defesa dos interesses dos Estados e das regiões 
mais pobres da Federação. É preciso que se situe o 
contexto exato onde se dá essa providência 

Desde o segundo semestre do ano passado a 
Bancada nordestina no Senado vem-se reunindo. 
Elaboramos um documento, levamos ao Presidente · 
da República e dissemos claramente que o Nordeste 
não quer clientelismo, não quer assistencialismo, 
não quer procedimento fisiológico; o Nordeste quer, 
o Nordeste reivindica, o Nordeste exige, o Nordeste 
não abre mão é de uma polftica económica diferen
ciada, seja no setor industrial, seja no setor agrícola 
Somente dessa forma poderemos incorporar à nos
sa sociedade os 45 milhões de brasileiros que vivem 
naquela região. 

Na sexta-feira retrasada, em Fortaleza, reuni
mo-nos - cerca de 12 Senadores da Bancada nor
destina - com os dirigentes do Banco do Nordeste, 
que comemoravam os 40 anos de existência do 
Banco. ·Os dados económicos e sociais da Região, 
apresentados pelo Escritório Técnico de Estudos 
Económicos do Nordeste, tocaram profundamente a 
consciência dos Senadores que lá estavam, inclusi
ve daqueles que não são da Região Nordeste. 

É nec'essário ressaltar que o Presidente da Re
pública reiteradarrent"' tem manifestado que quer, 
sim, a desconcentração da economia; que quer, sim, 
uma indústria automotiva no Nordeste. E por que 
uma indústria automotiva? Porque se trata de um 
segmento símbolo da capacidade de alavancagem, 
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dos efeitos em tennos de geração de empregos es
táveis e de bons salários, a que os nordestinos tam
bém. têm cjireito.· 

O Presidente, no seu papel de Chefe de Esta
do, na sua visita à Alemanha, na sua visita ao Japão 
e ao receber a diretoria da Chrysler, apelou para que 
a empresa se· instalasse no Nordeste. Lamentavel
mente, ·contudo, .os· seus ·auxiliares administrativos 

. na·área própria não atribuíram a essa questão a priori-' 
dade e a urgência necessárias. Com isso, fizeram com 
que os Parlamentares do Nordeste se mobilizassem 
para .aprovar o projeto de lei de conversão. 

E por que a urgência? Porque· a maioria daS 
empresas multinacionais que se vão-'·implantar no 
Brasil já fizeram as suas opções. É preciso que se 
faça editar uma medida provisória, porque o Presi'· 
dente da Republica já se comprometeu a oferecer 
alternativa de localização àqueles últimos que reS
tam decidir. Houve até um jornal paulista que criticou
abertamente a decisão, chamando-a de "golpe con- · 
Ira a União~. Violentamente, disse que "um filósofo 
da escola cínica diria que se trata das conseqüên-. 
cias do desenvolvimento combinado, para não dizer· 
globalização"; disse ainda que "as Bancadas podem 
estar dando um golpe de morte na Federação, na 
medida em que atingem a União" .• Oisse mais: "que 
as elites governantes do Nordeste, do Norte e do 
Centro-Oeste já não pensam mais em termos de um 
mercado nacional, portanto, da unidade nacional". 

Segundo o jornal, o projeto de lei de conversão 
"concede tais isenções (especialmente imposto de 
importação, Imposto sobre Produtos Industrializados 
e IOF) às indústrias que se instalarem naquelas re
giões; se as de autopeças e montadoras que estão 
no Sul e Sudeste se transferirem para lá, com certe
za a União não vai ter recursos suficientes. .. • 

Vejam V. Ex"s: é preciso que pelo menos tives
sem lido para criticar. Criticam porque vamos ter 
isenção de imposto de importação para o Nordeste, 
mas desconhecem que a medida provisória vigente 
dá nada menos que 90% de redução do imposto de 
importação para as empresas quii se estão instalan
do no Sudeste. Quando isso acontece no Sudeste, 
nã<' se atenta contra a União, é legítimo. Só é ilegfti
mo quando é para as regiões mais pobres. 

Pois bem, estudos do Ministério do Planeja
mento demonstram que este ano os subsídios dados 
às indústrias automotivas representam um montante 
da ordem de US$600 milhões. Isso equivale a dois 
anos de Finor, se quisermos fazer uma comparação 
- e logo o Finor, que é tido como o supra-sumo dos 
incentivos nacionais. Mas, como disse o Senador Ar-

ruda, cada vez mais o País toma consciência de que 
quase 60% das renúncias ficais da União hoje se 
destinam à Região Sudeste. 

No entanto,. ouço com satisfação a voz isenta 
do Professor José Roberto Ferro, da Fundação Ge
túlio Vargas. Segundo o Professor "os carros de luxo 
ali ·produzidos -:- .l'!lfere-se ao· Norte, Nordeste, Cen
tro-CJesle .,. poderão sair da fábrica .custando até 
48% menos, e .os populares 23% menos". Isso bene
ficia, portanto, o consumidor brasileiro. ·o que não 
querem, na verdade, é concorrência. Todas as des
vantagens poderão ser superadas ,.. diz o· professor -
, mão-de-obra é treinável -e até a5 despesas com 
transporte para as regiões de maior consumo pode
rão ser compensadas". 

Estranho a reação. de alguns Governadores, 
em particular o de Minas Gerais. Ora, logo Minas 
Gerais, que há 20 anos deu o bom exemplo e de
monstrou que era possfvel desconcentrar a econo
mia do setor automotiv.o no Brasil! Logo Minas que é 
tido como ponto de equillbrio pol~ico na Federação 
e que é, por conseguinte, um Estado que defende 
sempre as soluções eqüitativas ·e equânimes! Logo 
Mina5' que ainda tem graves desequillbrios, como é 
o caso do Vale do Jequitinhonha! É preciso esclare
cer. Consulto o Governador de Minas Gerais se, ao 
criticar os incentivos da indústria automotiva para o 
Nordeste, S. Ex" estaria também, até por uma ques
tão de coerência, renunciando a seu assento no 
Conselho Deliberativo da Sudene e aos incentivos 
do Finor e do FNE, de que se beneficia, os quais 
têm sustentado a cc;>rreção dos desequillbrios da re
gião norte de Minas, particulannente em tomo do 

· pólo de Montes Claros. 
Seria aconselhável que o Governador de Mi

nas, literalmente, pusesse as barbas de molho, 
porque conseguiu a Mercedes para Juiz de Fora 
num momento em que ainda não havia a lei de in
centivos fiscais estaduais estabelecida por São 
Paulo. 

Vejo que outros também se manifestam: o Rio 
Grande do Sul e o Paraná. A esses quero dizer que 
estão se voltando contra o alvo errado; não é o Nor
deste que compete com a Região Sul; ao contrário, 
é São Paulo que, ao fazer uma lei insana de incenti
vos fiScais, egoísta e provinciana, suga as oportuni
dades e as possibilidades de crescimento económi
co que a Região Sul - Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul - teria com o acordo do Mercosul, 
com a fonnação do Bloco Regional, em que o Brasil 
em uma boa hora ingressou, e que o Cone Sul, da 

. América Latina, formalizou. 
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A Bancada do Nordeste aqui não votou contra 
a renegociação da dívida do Banespa; ao contrário, 
os votos do Nordeste foram suficientes e necessá
rios para que fosse aprovado o projeto de resolução. 
Mas é preciso que haja bom-senso. Não fizemos 
isso por ingenuidade. Sabemos· qlié, quando ó Go
verno de São Paulo tomou irregularmente créditos· 
de curto prazo - como são os créditos de antecipa
ção de receita orçamentária - para financiar a dupli-· 
cação da malha viária de São Paulo, criando as con
dições· competitivas com que hoje São Paulo afronta 
o resto da Federação, fomos nós, todos os brasilei- · 
ros, que financiamos, porque recursos de curto· pra
zo serão agora transformados em créditos de longo 
prazo. São Paulo, pelo seu poderio econõmico, arbi- · 
trária e ilegalmente, tomou recursos para que se 
criassem condições contra o restante do Pafs. 

O Sr. José Eduardo Outra - Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. WALDECK ORNELAS - Ouço V. Ex", 
Senador José Eduardo Outra. 

O Sr. José Eduardo Outra - Senador Wal
deck Omelas, no início daquelas reuniões entre os 
Senadores do Nordeste para elaborarmos um docu
mento a ser entregue ao Presidente da República, o 
Senador Ney Suassuna, em torrí de brincadeira, dis
se que deveríamos encontrar um nome para essa 
articulação de Senadores. Também em tom de brin
cadeira, sugeri que fosse "Frente Nordestina contra 
o Neoliberalismo", porque, na minha opinião, a visão 
neoliberal, de que se deve deixar a cargo exclusiva
mente do mercado a resolução das desigualdades, é 
que· leva a situações como a do Nordeste. V. Ex" 
tem razão ao dizer que essa questão está impregna
da do mais absoluto preconceito. V. Ex" leu um tre
cho de um jornal de São Paulo; vejo outro, que foi 
hoje publicado em uma coluna social do jornal O Es
tado de S. Paulo, que diz o seguinte: "Os congres
sistas do Nordeste insistem em querer levar para lá 
as montadoras estrangeiras de automóveis. Estão 
completamente cegos com relação a questões práti
cas. Só se fala em Custo Brasil, mas eles estão pou
co ligando. Afinal, o Nordeste sempre custou uma 
fortuna ao País". O Secretário da Receita Federal, 
Dr. Everardo Maciel, tem um levantamento onde es
tão demonstradas as renúncias fiscais do Brasil, que 
muitos acreditam estarem concentradas na Região 
Nordeste. Esse levantamento do Secretário da Re
ceita demonstra que isso é uma absoluta inverdade. 
Na Região Nordeste está concentrado o menor per
centual de renúncias fiscais; o maior percentual está 
exatamente na Região Sudeste, o que desmonta 

essa tese, que é muito propalada na Região Sudes
te e que está escrita, com todas as letras, aqui, nes
ta cbluna, de que o Nordeste custa muito ao Brasil. 
Sem entrar no mérito - se é possível chegar-se a 
urna redação diferente para o projeto de conversão 
da questão da indústria automotiva ·, sem dúvida "!I· 
gurna, se não houver uma política estratégica de 
médio e longo prazo, por parte da Nação,. que tenha 
claro que é necessário tratar de maneira desigual 
realidades desiguais, o Nordeste, com certeza, vai fi. 
car à deriva, já que as Regiões Sul e Sudeste se in~ 
tegram ao Mercosul e, possivelmente, no futuro, a 
Região Norte vá se integrar ao Nafta; a continuar 
esse processo . de globalização sem que a Nação· 
brasileira tenha qualquer controle, o Nordeste talvez 
vá se integrar a algum mercado com a África, algo 
que ainda hoje não está cogitado, em função" de que 
são regiões do planeta onde a economia está menos 
desenvoMda. · Queria me congratular com V. Ex" 
pelo seu pronunciamento. Sabemos que temos di· · 
vergências políticas bastante acentuadas, mas, nes
se particular, estamos convergindo, porque acredita
mos que, a se manter essa linha geral de política 
econõmica e industrial no Brasil, a se manter a máxi
ma de que se deve deixar ao mercado a resolução 
de desigualdades, cada vez mais essas desigualda
des vão se acentuar. Embora seja verdadeira, mui
tas vezes, a afirmação de que incentivos fiscais e . 
créditos que seriam destinados ao Nordeste para di
minuir desigualdades acabaram sendo abbcanhados 
por setores da classe dominante nordestina, não se 
pode querer tratar de forma igual situações desi
guais. O qúe-·é preciso é evitar que isso volte a 
acontecer. Existe um documento, assinado por to
dos os Senadores da Bancada nordestina, inde
pendente de partido, que estabelece uma proposta 
de política industrial para o Nordeste. É fundamental 
que esse entendimento venha a sensibilizar as auto· 
ridades econõmicas do Brasil e a mostrar, inclusive 
para os que estão nos acusando de querer acabar 
com a Federação, que é exatamente o contrário. En
tendemos que, a continuar esse tipo de política, af, 
sim, a Federação brasileira estaria ameaçada. Muito 
obrigado. 

O SR. WALOECK ORNELAS - IncorPOro com 
satisfação o aparte de V. Ex", que ressalta dois as
pectos: de um lado, a questão do preconceito, citan· 
do um outro exemplo - aliás, a imprensa, nos últi
mos dias, tem sido pródiga nesses exemplos. Supo
nho que sejam notas plantadas por interesses con
trariados -; de outro lado, o aparte de V. Ex" me leva 
a enfatizar que, qualquer que seja o modelo econô-
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mico vigente, o papel dà União é fundamental como 
mediador e como ·garantidor do equilíbrio federativo. 
Fal;;trei sobre o ·papel' .do Senado um pouco mais 
adiante;·:· · · · • · · · 

Quero dizer a V. Er· que, mesmo a Organiza
ção Mundial do Comércio, que é o gerente da globa
lização; .abre. exceção clara e expressa para os in
centivos que visein à ·carreção dos desequilíbrios 'Je-' 

gionais. É; por conseguinte, ·até do ponto de vista in- · 
temacional; legflima a aspiração e a atitude da Bari-
cada dos Estados nordestinos.· · ' 
· · o ·Sr.·José Roberto 'Arruda:.; Permite-me V.' 

Ex& um aparte? . . . 

. O SR. WALDECK OfÍNEI..AS·::.. tem V. Exo .o 
aparte, Senàdor José Roberto Arrudã. · · · · 

o s.-'. J~ Àooerto Arruda .:. Senador wa1~ 
deck Omelas, em primeiro lugar, gostaria de regis
trar a leilitimidade do pleito· éla Bancada que v. E~ 
integra. Ein ~U":~dO lugar, gostari~ .dE!. ~blinhar, que 
também concordo que é· papel da União a ar)?it!J3,-. 
gem e, mais 'do que isso; a. intermedi?çãO, no Sénti
do de que esses legítimos _interesses das diferentes 
Régiões do Brasil sejam hannonizados em tomo. de 
um interesse maior, que é o desenvolvimento econô
mico brasileiro como um todo. Por último, gostaria 
de pedir a V. Ex&, que é um homem experiente, que 
tem uma longa história de vida pública, que nos aju
dasse a construir, na questão automotiva, não uma 
história de discordâncias, de guerras fiscais e.ntrê 
as Regiões do País, mas, ao contrário, uma histô
ria de concordância, que começou a ser construí
da inclusive com a presença de v: Ex";- semana 
passada, no Ministério do Desenvolvimento Regio
nal e na Chefia da Casa Civil, com o Ministro Clô
vis Carvalho. Qual é a linha de concordância? É 
aquela que mantém a medida provisória, os inves
timentos no Sudeste, mas, incontinenti, cria outros 
mecanismos de ação governamental capazes de le
var para as regiões menos desenvolvidas novos in
vestimentos privados, que possam alavancar essa 
economia regional. Estou absolutamente convenci
do, Senador Waldeck Omelas, que essa linha de en
tendimento é a única que, como um todo, atende ao 
interesse nacional, porque não prejudica os investi
mentos que já estão chegando ao Brastl, mas, por 
outro lado, abre novas portas de novos investi
mentos, absolutamente viáveis e !activeis nas re
giões menos desenvolvidas. Parabenizo V. Ex& 
pela atuação neste caso. 

O SR. WALDECK ORNELAS- O apelo de V. 
Ex&, nobre Senador José Roberto Arruda, não ape
nas pela atuação pessoal, mas, pela condição de Lí-

der do Governo no Congresso, vem ao encontro do 
que·deseja exatamente a Bancada nordestina 
. . ' ·. O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - (Faz 

soar a cainprunha) · · · · · 

... 'ó sR: WAuiéc'K ORNEI.AS.:. Peço a v. Ex& 
qÚe me d~ um \émpp: para' conclusão do pensamen
tó. · É evidente· qué · ó que ·a Bancada do Nordeste 
qu~ré que aqÚelá Áêgião te'nlia íarTibém a óporlllni
dade de desenvoíver-se tanto no setor automotivo, 
como no de papel e. celulose, bem como em todos 
os wtores·errí· relação aos quais o Goveino Federal 
venlià a.'eStàbêle'cer uma jJo_lí)ica' dé inqentivos. . . . 

Gostaria também, ·.sr. Presidente, de chamar a 
atenção para. um artig~ do .qqlunista !lCPflômico Cel~ 
só ,Pi.ntc;>; publicado no dia 23 deste mês, sobre a 
análise, a aposta do Banco Mundial no ajuste fiscal 
dós Estados. São três os Estados identificados 
como já estando em situação de equilíbrio ·e, portan
to, com credibilidade externa: o Ceará. a Bahia e o 
Paranã: ObServem V. EXOS 'que, desses três Estados 
da Federação brasileira, muito sintomaticamente, 
dois deles - dois terços, portanto~ são Estados nor-
destinos. - · · · · · 

Enquanto isso, o jornal Gazeta Mercantil, de 
sexta-feira, traz uma matéria intitulada: "Estados ne
gociam solução para as dMdas·. Os grandes Esta
dos da Federação - Minas, São Paulo, Rio de Janei- . 
ro e Rio Grande do Sul - querem renegociar sua dí
vida mobiliária, dividindo-a em três partes: uma parte 
seria refinanciada a longo prazo, entre 30 e 40 anos; 
outra parte seria quitada com a venda de ativos; e a 
terceira parte deVeiiá ser arcada pelo T escuro Na
cional, pois alegam que a dívida cresceu basicamen
te por causa da polflica dos juros attos do Governo 
Federal e não da emissão de títulos. 

Eu pergunto: será que a dívida contratual dos 
Estados mais pobres da Federação não foi também 
fortemente influenciada pela inflação vergonhosa 
com que convivíamos? Mas, no momento de rene
gociação da dívida contratual, não houve nenhum 
abatimento. O pior ainda é que afirmam que as I&' 

gras de renegociação da dívida mobiliária dos Esta
dos deverão ser fixadas em medida provisória. Não, 
senhores, não cabe medida provisória! Pela Consti
tuição, art. 52, IX, trata-se de competéncia privativa 
do Senado Federal. A Comissão de Assuntos Eco
nómicos do Senado Federal tem, neste momento, 
constituído um grupo de trabalho, que é presid.ido 
pelo Senador Osmar Dias e relatado pelo Senador 
Vilsqn Jqeinübing, exatamente para discutir as bases. 
em 'que· devem ser negociadas a dívida mobiliária1 
dos Estados. · 
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Renegociar, repactuar da forma oomo desejam 
a dívida mobiliária dos Estados mais ricos não cons
titui - para eles -golpe contra a União; não constitui 
cinismo; não é golpe de morte na Federação. Mas, 
para nós, é uma nova forma de concentração que se 
deseja no Brasil. A economia· priVada se concentra. 
espontaneamente; entretanio, quer-5e além é màis 
que isso, 04 seja, que haja. mais t~ríSferêricias da 
União para os Estados mais ricos do País. · 

Cabe à União, Sr. Presidente, mediar os confli
tos nà Federação .,. mediar é criar as regras do equi
líbrio -e cabe ao Senado, como ca5a dós Estàdos, 
zelar pelo equilíbrio federativo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. · · · · 
: : O SR. PRESIDENTE (Jefferson péres) :...: Coh-. 

cedo a palavra aó 'riolire Senádor JOsé Eduardo Ou
tra, em permuta com o SenadOr Edtiardo'Suplicy. s:· 
Ex' dispõe de 20 minutos. · · · 

. O SR. JOS.É EDUARDO OUTRA. (P'f - SE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Sr<s e Srs. $enadores, a· par
tir do início deste segundo semestre, o Senado ini
ciará o debate sobre a reforma da Previdêncía Eu ti
nha a convicção - que está um pouco abalada, em
bora acredtte que seja ainda possível - de que o Se
nado direcionasse o debate de matéria tão importan
te, que afeta milhões de brasileiros do presente e do 
futuro, de uma forma um pouco diferente daquela 
que se deu na Câmara dos Deputados; ou seja, de 
uma forma menos passional. 

Acreditava que o Senado pudesse inclusive re
tomar uma experiência, que considero fundamental, 
que teve início na Câmara, mas que depois acabou 
sendo abortada por diversas incompreensões dos 
mais diversos partidos políticos na Câmara dos De
putados, inclusive do meu Partido. Trata-se de esta
belecer um debate profundo com a sociedade brasi
leira em tomo desse tema, com a participação das 
centrais sindicais, dos representantes dos trabalha
dores, dos empresários, dos aposentados, no senti
do de se encontrar uma linha de reforma da Previ
dência que garanta a continuidade da previdência 
pública em nosso País, que acabe com todos os pri
vilégios - não apenas com alguns pequenos privilé
gios de alguns setores -e que garanta o direito ad
quirido, estabelecendo um prazo de transição mais 
dilatado do que aquele que estava colocado na re
forma do Governo. 

Acredito que o Senado da República tenha 
essa oportunidade, talvez até pela forma com que os 
debates se dão nesta Casa e também pelo fato de · 
essa proposta ser diferente das outras que foram 

aprovadas na Câmara dos Deputados, na medida 
em que o Executi)IO não tinha interesse em· que o 
Senado fizesse qualquer modificação, sob a alega
ção de que isso atrasaria a entrada de capitais no 
Brasil. Isso, inclusive, acabou por se mostrar uma 
falácia, já que·o Senado. aprovou em tempo recor
de todas as propostas de emenda constitucional• 
da Ordem Econõmica e <~;té hoje não votamos a re
gulamentação-das mesmas,. a .não ser uma lei mí
nima no caso· das telecomunicações, Como nessa· 
questão da Previdência -também o Exec.U!ivo tem. 
interesse em. que a . matéria. seja modificada - o 
que, portanto, fará com que, de qualqúeé forma,. 
ela vplte à Câmara dos Deputados -, acredtto que o 
Senado, se quiser, tem a oportunidade de refazer, a 
partir do zero, 'essa discussão sotire a· reforma da 
Previdência. · ' 

. · Infelizmente, os sinais que têm sido emitidos 
pela imprensa a partir da intenção do Governo não 
apc:mtam nessa direção. Fala-5e, por um lado, que o· 
Governo tem !nteresse apenaS em restàbelecer. al
gull$ pontos do Relatório Michel Temer, que foram 
derrotados através de destaques na Câmara dos 
Deputados. 

Se essa. for a opção do Governo, acredito que 
estamos mal, porque também o Relatório Michel Te
mer, na sua proposta original, era uma colcha de re
talhos e foi votado em cima da perna, a partir de 
emendas manuscritas, entregues na calada da noite 
aos Srs. Deputados, quando diversos Parlamentares 
não sabiam nem o que estavam votando, recheado 
de denún<:fas. de fisiologismo, de trocas de votos, 
para aprovar aquilo que o Governo queria 

Depois, esse mesmo parecer foi ainda piorado 
a partir de destaques apresentados e aprovados na 
Câmara dos Deputados. Espero que isso não venha 
a acontecer, embora os sinais nessa direção sejam 
fortes. 

Outro sinal que tem surgido e que reforça a 
nossa preocupação é sobre a escolha do relator 
desta matéria, aqui no Senado. O que tem sido di
vulgado é que o Governo definiria o que quer modifi
car, estabeleceria a priori o tipo de reforma que de
veria sair do Senado e, a partir daf, o Parlamentar 
que concordasse com esse relatório - vindo pronto 
do Palácio do PlanaHo -seria, então, indicado rela
tor e as Lideranças da base governista tentariam 
convencer-os seus Senadores no sentido de votar 
favoravelmente à matéria. Assim, o projeto voltaria à 
Câmara dos Deputados, e depois das eleições, 
quando - segundo entende o Governo - os Deputa
dos estariam menos sujeitos a pressões elettorais, a 
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pressões das bases, poderia ser aprovado com mais Governo, ou, talvez, o Poder Executivo já esteja tra-
tranqüilidade. balhando até com a hipótese da reeleição e, dessa 

Espero, sinceramente, que isso não aconteça forma. pode até. ser suficiente essa minirreforma 
no Senado, embora l'eCOnhecendo a nossa posição para o Governo Fernando Henrique Cardoso, mes-
de minoria, quase que insignificante nesta Casa. mo· na hipótese de mais 6 anos. Mas não é a solu-

. Mas, se o Governo quiser, possivelmente, isso vai ção para a situação da Previdência Social pública 
acontecer. · · em nosso País. 

· · Acredito· ainda que haja uma massa crítica de · · Quando da-discussão na Câmara dos Deputa-
Senadores que· venha a impedir que isso aconteça. dos, em que o Governo foi derrotado em alguns des-
Digo isso a partir de uma iniciativa que o Senador taques, particularmente naquele que diz respeito à 
Roberto H-eire e eu tivemos,· no semestre passado, aposentadoria especial para professores universitá-
de convidar o Deputado Eduardo Jorge para fazer rios; ·a Governo procurava passar a imagem de que 
uma exposição sobre o seu projeto de reforma da a Oposição foi responsável pela manU)enção de pri-
Previdência Apesar de o convite ter sido feito na úl- · vilégios. Registro aqui, inclusive, que eu, particular-
lima hora e a exposição ter acontecido num horário mente - e VOIJ lutar para que esta seja a posição da 
que não era o mais propício, estiveram presentes, Bancada do meu Partido no Senado -, sou çontra a 
se não me engano, 15 Senadores dos mais diversos aposentadoria especial para professores universitá-
Partidos, que demónstmram interesse em discutir a rios. 
matéria com um sinal um pouco diferente da forma Criticava-se também o fato de Partamentares 
como foi discutida na Câmara. da Oposição serem flagrados vibrando quando der-

Na nossa opinião - e isso está extemado no rotaram o Governo nessa questão. O problema é 
projeto de emenda constitucional do Deputado que a questão de Previdência na Câmara foi coloca-
Eduardo Jorge e também no projeto "oficial" do Par- da quase como um jogo de futebol. Havia duas torci-
tido dos Trabalhadores, que foi apresentado na Câ- das: a do Governo e a da Oposição. E naquele ma-
mam - é preciso se fazer uma reforma profunda da mente, naquele clima de jogo de futebol, o importan-
Previdência E aí, a nosso ver, está á diferença entre te era marcar um gol contra o Governo, não interes-
a opção que consideramos a mais correta. a médio sande se foi um gol de impedimento, de mão ou um 
e longo prazo, e a opção que o Governo está fazen- gol roubado. 
do. Nessa situação existem duas attemativas: a pri- Esse foi o clima reinante durante a discussão 
meira é fazer uma reforma profunda da Previdência da matéria na Câmara. É falso dizer que a Oposição 
Social no Brasil, acabando-se com privilégios de é a responsável pela manutenção dos privilégios da 
toda e qualquer natureza, e não apenas pequenos reforma, porque o parecer do Deputado Michel Te-
privilégios de alguns setores, estabelecendo um re- mer mantinha uma série de privilégios, que a Oposi-
gime único de previdência para todos os brasileiros, ção tentou derrubar na votação da Câmara, como 
universal, que abranja trabalhadores da iniciativa pri- por exemplo o privilégio de Partamentares poderem 
vada, servidores públicos, civis, militares, até um acumular aposentadorias, ao conl!ário de todos os 
teto a ser discutido - a proposta feita é de 1 O salá- outros mortais. Houve um destaque, originário da 
rios mínimos. A partir daí, seria estabelecido um pro- Oposição, para tentar retirar esse privilégio, que foi 
cesso de previdência complementar, para quem pu- derrotado. E, nesse caso, o Governo não disse que 
der ou quiser, sendo uma forma inclusive de fortale- a Oposição estava mantendo privilégios. 
cer os fundos de pensão que, na economia capitalis- Esses aspectos demonstram que é possível, 
ta contemporânea, têm sido os principais alavanca- se esta Casa não pretender apenas fazer a chancela 
do•·es do desenvolvimento. daquilo que o Executivo quer, se o Ser.ado da Repú-

Essa proposta de reforma da Previdência, pro- blica se dispuser a discutir essa matéria a partir do 
funda e radical, vai exigir, naturalmente, um prazo zero, chamar-se novamente as centrais sindicais, os 
de transição mais dilatado para se contornar os cha- · representantes da sociedade, dos empresários, dos 
mados direitos adquiridos. aposentados, para procurar fazer uma reforma da 

A outra alternativa - que foi assumida pelo Go- Previdência, que efetivamente atenda aos interesses 
vemo Federal - é fazer uma pequena reforma na dos aposentados, dos trabalhadores que vão se 
Previdência, mas com um prazo de transição menor, aposentar, e aos interesses da Nação, por um prazo 
que possa ser implantada a curto prazo. Isso pocfe _ · · f que seja mais do que o simples prazo de um ou de 
até resolver o problema da Previdência durante este dois mandatos. Que seja uma reforma que acabe 
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com os privilégios, todos· eles, e não se mantenha 
alguns pelo fato de terem uma capacidade de lobby 
maior no Congresso Nacional - cito particularmente 
o caso da magistratura - e que também se procure 
acabar com todos os privilégios, estabelecendo um 
sistema único para a Previdência, para todos os bra
sileiros, universal. 

Aí sim, o Senado da República. estará dando 
uma grande contribuição para es5e debate da refor
ma da Previdência, reforma que a população anseia. 
Muitas vezes, o Governo apresenta pesquisas, 
como apresentou uma recentemente, feita em Brasl
lia, cujo resultado revelou qué a maioria da popula
ção aprova a reforma administrativa e a reforma pre
videnciária. 

Ora, se eu for pesquisado por 'Qualquer instituto 
com a pergunta: "Você é a favor da reforma da Pre
vidência?", responderei que sim, porque entendo 
que a Previdência tem que ser reformada •. Se me 
perguntarem se eu sou a favor da reforma adminis-: 
trativa, vou dizer que sim, porque creio que o Estado 
tem que ser reformado, tem que ser desprivatizado. 
Isso é diferente de perguntar se eu concordo com 
este ou aquele tipo de reforma da Previdência, este 
ou aquele tipo de reforma administrativa. 

Portanto, como essa m_!ttéria chega a esta 
Casa sem o carimbo de urgente - como outras que 
têm chegado a esta Câmara - e, necessariamente, 
vai ser modificada - até porque o Governo assim o 
quer- acredtto que teremos, pela primeira vez, rela
tivamente a todos os projetas e propostas de emen
da constitucional que já discutimos nesta Casa, a 
partir de 95, a oportunidade efetiva ·de realmente nos 
debruçarmos sobre a matéria, estabelecer amplo de
bate que envolva todos os Senadores, sem estabe
lecimento de maiorias ou minorias cristalizadas, para 
que o Senado da República dê essa contribuição à 
Nação brasileira. 

Apesar de os sinais emitidos pelo Palácio do 
Planatto não apontarem nessa direção, ainda acredi
to que seja possível criarmos um debate sobre a re
forma da Previdência e sairmos daqui, neste segun
do semestre, com um projeto que atenda aos inte
resses do País e aos interesses dos brasileiros, não 
apenas um projeto que atenda aos interesses mo
mentâneos e passageiros do Executivo que, por sua 
natureza, é também momentâneo e passageiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. José Eduar
do Outra, o Sr. Jefferson Péres, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Eduardo Suplícy, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE {Eduardo Suplic:y) - Con
cedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho, por 
20 rríinutos. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pro-. 
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e· 
Srs. Senadores, não sendo financista, não tendo 
sido diretor de banco, nem bancário, entendo pouco 
de transações financeiras. Sou obrigado, entretanto, 
pelo dever da representação, a considerar as notí
cias que são publicadas, sobretudo as que não são 
contestadas e, antes, oficialmente confirmadas •. 

· É o caso do que está ocorrendo com o· Banco 
do Brasil. Desde a semana passada, os jornais noti
ciam prejuizo do Banco do Brasil. Já há meses, tive 
oportunidade de tratar do assunto com a devida cau
tela, mas, diante da informação que então circulou, 
de prejuízo no exercício financeiro anterior, indagava 
das razões desta sttuação: O que estava ocorrendo 
com o Banco do Brasil? Por que o Banco do Brasil 
fechava agências? Por que o Banco do Brasil demi
tia funcionários? 

Sugeri até que a Comissão de Rscalização e 
Controle convidasse o Presidente do Banco do Bra
sil à prestação dos esclarecimentos necessários. 
Afastado que estou da Comissão não sei se tal dili
gência foi realizada. Como quer que seja, toma-se 
desnecessária indagação sobre a presença ou não 
do Presidente do Banco do Brasil ao Senado, em 
função daquelas interrogações. 

Assim ocorre porque agora toda a imprensa 
noticia ·a ocorrência de grave déficit do Banco do 
Brasil no. primeiro. semestre de 1996, o que é confir
mado pelo Presidente do Banco. Ora os jornais alu
dem a R$7,8 bilhões, ora apontam importância 
maior. Sejam sete, oito ou nove bilhões, já a essa al
tura, importante não é indagar se foi o déficit de 
mais um ou mais dois bilhões, mas voltar-se à per
gunta: Por que o Banco do Brasil entra nesse declí
nio? Por que assim ocorre, ao passo que bancos pri
vados têm anunciado lucros, e grandes lucros? 

Nas entrelinhas das noticias, as informações 
são de que o Banco do Brasil tem sido descapitaliza
do pela inadimplência de devedores diversos: dívi
das da agricuttura e outras dívidas que não são re
gularmente pagas. 

Por que não o são? Porque o Banco não exe
cuta os devedores? 

Deixa-se entrever, até, que essa situação de 
calamidade se vinha repetindo, desdobrando-se. A 
meia-voz, ouve-se dizer: •o prejuízo estava escondi
do debaixo do tapete•. Quem o escondeu? Por que 
o escondeu? Por que a atuàl administração do Ban-_ 
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co, que já se encontra à frente da administração 
pelo menos há um ano e seis meses, que é o tempo 
de Governo do Presidente Fernando Henrique car
doso, por que a administração do Banco não denun
ciou essa situação irregular que encontrou? 

O Sr. Bernardo Gabral- Pennite V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço V. Ex", 
Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral - Senador Josaphat 
Marinho, o que é mais grave é que esses créditos de 
quitação duvidosa somam R$7,2 bilhões e não são 
apenas do setor rural; são também empréstimos fei
tos para a indústria e o comércio. Ora, sabemos que 
o Banco do Brasil não dá lucro desde o segundo se
mestre de 1994. Àquela altura, e os. jornais registra
ram. havia um déficit de R$85 milhões e agora, no 
ano passado, o prejuízo foi de R$4,2 bilhões. Até aí, 
como V. Ex" declara, por que não se espelhou a rea
lidade, veja o que diz o Oiretor do Banco do Brasil, 
textualmente: - "Não temos como fazer um lucro de 
oito bilhões no segundo semestre. O Banco vai dar 
prejuízo no exercício de 1996". Quando V. Ex", que 
milita, e com rara proficiência, no fórum, sabe que 
não havia por que se deixar isso entregue a uma in
diferença, para não dizer eqüidistân<;ia, do Poder Ju
diciário. De modo que, com a autoridade que tem V. 
Ex" para abordar esta matéria, quero dizer que te
nho a impressão de que o Presidente da República, 
que foi colega de Senado de V. Ex" e meu colega 
·Constituinte, não poderá fazer ouvidos de mercador, 
dada a relevância da matéria. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - V. Ex" diz mui
to bem. Não há como fazer ouvidos de mercador 
diante da gravidade desta situação. Tanto mais gra
ve porque não é apenas o Governo que perde. Há 
que atentar para a situação dos acionistas particula
res do Banco do Brasil. Por que hão de ter prejuí
zos? Por que hão de manter ações no Banco do 
Brasil se naturalmente elas decaem, e decaem gran
demente no mercado? 

O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V~ Ex' um 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex" tem o 
aparte, nobre Senador Jefferson Péres. . 

O Sr. Jefferson Peres - Senador Josaphat 
Marinho, V. Ex" tem toda razão. Quando o executivo 
do Banco Barings, em Cingapura, deu um prejuízo 
de US$1 bilhão ao banco, ele abalou o sistema fi
nanceiro inglês naquele país. E era um banco parti
cular. O Banco do Brasil foi um Banco modelar, com 
·um corpo funcional de primeira água, constitufdo 

mediante concurso público. Pelo que se noticia, ele 
vem acumulando, vem disfarçando, maquiando pre
jufzo, na fonna de créditos de difícil liquidação; por
tanto; vem apresentando, até 1993 ou 1994, lucros 
fictfcios, e agora, em nome da transparência, modifi
ca os métodos contábeis e apresenta um prejuízo 
brutal, nos úttimos 12 meses, de mais de R$9 bilhõ
es. Como. V. Ex" disse, por que isso não foi anuncia
do antes, tão logo os aluais gestores tomaram co
nhecimento da situação? Por que isso não foi expos
to à Nação em toda a sua crueza, nobre Senador 
Josaphat Marinho? É neste momento que lamento 
muito, nobre Senador Josaphat Marinho- não sei se 
é a opinião de V. Ex" -, não vivermos num regime 
parlamentarista, no qual uma situação dessa, escan
dalosa, leva até à queda de um Governo. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex"'ponde
ra, e pondera bem, sobre o escândalo dessa situa
ção. A imprensa publica - o nobre Senador Bernar
do Cabral há pouco lembrou - que, desde o semes
tre de 1994, o Banco do Brasil não lucra. 

O Sr. Geraldo Melo- Permite-me V. Ex" um 
aparte?. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não. 
O Sr. Geraldo Melo - Sem querer perturbar a 

linha de exposição de V. Ex" nem entrar na questão 
concreta do ... 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex" não 
perturba, esclarece. 

O Sr. Geraldo Melo - Muito obrigado, nobre 
Senador. Eu apenas diria, como um adendo ao co
mentário do Senador Jefferson Péres, que, inde
pendentemente de vivennos em regime parlamenta
rista ou não, talvez seja o momento de oogitannos 
de ampliar os mecanismos de que já dispõe o Sena
do, hoje encarregado, constitucionalmente, de apro
var a designação de algumas autoridades. Estranha
mente, o Senado, que tem o poder de apear do po
der o Presidente da República, não pode retirar a 
confiança ou a aprovação que deu a autoridades de 
hierarquia menor. Acredito que, talvez, seja o mo
mento de discutinnos se a responsabilidade do Se
nado não deveria ser ampliada para incluir todas as 
autoridades da área financeira do Poder Executivo, 
e para dar ao Senado a possibilidade de comunicar 
ao Presidente da República que está retirando a 
aprovação que deu à designação de •a• ou de "b". 
Talvez seja o momento de se pensar a respeito dis
so, já que não temos o parlamentarismo a que se re
feriu o SenadQr Jefferson Péres. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- O aparte de 
V. Ex" merece toda _a consideração de ninha parte, 
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e. a ele voltarei dentro em pouco, dentro da conclu
são natural a que se deve chegar. 

Mas eu dizia: alega-se que desde 1994 o Ban
co não lucrava. Não havia contestação. Ainda on
tem, o jornalista Luís Nassif fazia esta observação, 
em sua coluna: 

Nos últimos anos, através da manipu
lação de balanços, o BB empurrou situação 
catastrófica de inadimplência, despreocupa
ção com custos e cbm a rentabilidade. 

E adiante diz: · 
Quando um empréstimo não é pago 

após determinado prazo, deve ser lançado 
corno prejufzo. Além de processo infindável 
de rolagem de dfvidas que não seriam rece
bidas, o BB lançava apenas 20"/o dos crédi
tos em atraso com mais de 60 dias. O res
tante era lançado nos 180 dias restantes, de 
acordo com práticas do Banco Central. 

A imprensa noticia que, para confessar o seu 
déficit, o Banco do Brasil usou de desdobramento de 
valores, autorizado pelo Banco Central. 

A opinião pública e os Parlamentares ficam 
sem ter certeza das coi~ que ocorrem no Banco 
do Brasil. 

O Sr. Laura campos- Nobre Senador Josap
hat Marinho, permite-me um aparte? 

O SR.. JOSAPHAT MARINHO- Pois não. 
O Sr. Laura campos- Parece-me que as coi

sas não podem acontecer por mera coincidência O 
Senado quis cumprir as suas prerrogativas e levar a 
sério o seu trabalho. Para isso, tentou-se aqui cons
tituir uma Comissão Parlamentar de Inquérito para 
investigar esses fatos, que a cada dia demonstram 
ser mais graves, no Sistema Rnanceiro Nacional. 
No entanto, não pudemos fazê-lo, não pudemos 
criar essa CPI, fomos impedidos de fazer isso. É 
certo que um grande número de Parlamentares, que 
um grande número de Senadores subscreveu esse 
pedido, mas forças externas, provindas não sabe
mos de onde, impediram que isso se concretizasse. 
É também interessante - porque não pode ser mera 
coincidência - que o Banco Central, em vez de fis
calizar, deixou sem diretor a sua Carteira de Rscali
zação, corno se não quisesse responsabilizar direta
mente alguém, por exemplo, o Diretor Mauch, que, 
depois, ex post, assumiu a direção da Carteira de 
Fiscalização. Depois que a porta foi arrombada, fica
mos nessa situação. Neste semestre, muitos dos 
bancos privados apresentam 60% de lucro, o mais 
elevado do mundo, enquanto outros recorrem ao 
Proer. Dizem que o Nacional pegou dinheiro do 

Proer para fazer negociata com os títulos da dívida 
agrária, tendo uma rentabilidade fantástica com o di
nheiro emprestado do Proer a preços subsidiados. 
Como sempre, V. Ex" traz a este Senado problemas 
de alta relevância e os trata com grande maestria. 
Muito obrigado. 

O SR.. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex", nobre 
Senador, traz argumentos próprios da sua compe
tência no assunto. 

Mas observava: a opinião pública e os Parla
mentares ficam sem ter certeza do que realmente se 
verifica no Banco do Brasil... 

O Sr. FranceOno Pereira :.. Permüe-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço V. Ex" 
comprazer. 

O Sr. Francelina Pereira - Senador Josaphat 
Marinho, não será preciso dizer que a Nação e todos 
nós temos um respetto pela postura, pela palavra e 
pela honorabilidade de sua vida pública. Quando V. 
Ex" vem à tnbuna, por menor que seja o número de 
Senadores nesta Casa, há uma preocupação com o 
que v. Ex" fala e, conseqüentemente, uma repercus
são muito forte. Se V. Ex" não imagina, todos nós te
mos a certeza de que o que V. Ex" diz é sempre 
considerado corno uma definição, como a procura 
de um destino, como uma denúncia ou um aplauso
um e outro merecendo aplausos de todos nós. Ora, 
é preciso que se examine, a contento, a situação do 
Banco do Brasil. Não posso compreender - e con
fesso a minha falta -, que se atinja uma instituição 
que faz parte da história desta Nação - e, quando se 
escrever uma história completa da vida brasileira, al
gumas páginas serão dedicadas ao Banco do Brasil. 
Ora, o Banco do Brasil passou por uma transforma
ção muito forte. Basta dizer a V. Ex" que todo o 
prestigio, toda a dimensão da instituição resultou 
não apenas da identificação de suas administrações 
com a destinação nacional como também pelo fato 
de que toda chamada conta movimento, ou seja, to
dos os recursos do Tesouro passavam liminarmef"!te 
pelos cofres do Banco do Brasil, reservando este 
para si um pequeno percentual, que, em verdade, 
contribuiu, ao longo da história, para a projeção e a 
respeitabilidade desta Casa bancária do Brasil. Por 
isso mesmo é que o Banco do Brasil não pode ser 
confundido com uma Casa meramente contábif ou 
mercantil, pois sempre foi visto como uma instituição 
bancária, mas também como uma instituição social e 
política, no mais ano sentido britânico da instituição. 
Ora, de um momento para o outro, durante a admi
nistração Funaro, retiraram do Banco a chamada. 
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conta movimento e nenhum centavo mais percorreu 
os caixas do Banco do Brasil. Nós, brasileiros, con
duzimo-nos ao então Presidente da República, José 
Samey, no sentido de que se voltasse para o de
sempenho do Banco, para a situação do País e que 
se procurasse um sucedâneo para a chamada conta 
movimento. Felizmente, o Presidente José Samey, 
através de permanentes contatos de seus dirigentes, 
terminou por concordar e tomou a decisão histórica, 
transformando um Banco de atividade puramente 
mercantil-numa instituição de certa forma, privada 
Por quê? Porque o Banco do Brasil, a partir de de
terminado momento, no Governo Samey, deixou de 
estar voltado para as suas atiVidades tradicionâis e 
se transformou num banco múltiplo, passando a 
exercer todas e quaisquer atividades inerentes ao 
sistema bancário brasileiro. Foi, então, que ele en
controu as suas dificuldades, e aí vem a crise do 
Brasil, a transição que estamos vivendo, e o Banco 
está passando realmente por um momento dfffcil, 
mas conduzido· por um cidadão e por uma equipe 
que merecem estima e respeito da sociedade brasi
leira, porque literalmente honestos e corretos. Esse 
é o testemunho que dou a V. Ex", no pressuposto de 
que tenho o dever de respeitar a opinião do nobre 
colega 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Se
nador Josaphat Marinho, peço que conclua o seu 
pronunciamento, porque está esgotado o seu tempo. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Estou con
cluindo, Sr. Presidente. 

Senador Francelina Pereira, em primeiro lugar, 
agradeço as generosas expressões iniciais de seu 
aparte e permita-me acentuar que foi exatamente 
em nome da seriedade que vim à tribuna. 

Se, porventura, alguma expressão que proferi 
pode ser considerada atingindo o Banco do Brasil, 
eu a retiro, até, porque não tive qualquer intenção 
neste sentido. Em verdade, o que atinge o Banco do 
Brasil é o déficit de 9 bilhões, agora confessado. 
Esse é que é o problema, indicativo de que o Banco 
está em decadência. Se fosse uma instituição priva
da iria à falência. 

Concordo com V. Ex" e acrescento que a mi
nha presença nesta tribuna é para preservar a insti
tuição, mas ela não pode ser preservada, se, em se
mestres sucessivos, gera déficit e déficit crescente. 

O Sr. Francelino Pereira- Louvo a preocupa
ção de V. Ex", que sabe tanto quanto nós - talvez 
um pouco mais ou muito mais- que o sistema finan
ceiro de qualquer país, e particularmente o do Brasil, 
na situação que vivemos hoje, é extremamente deli-

cado e não se pode abordar, sem aprofundamento 
nas questões financeiras do País, o problema, para 
que não se agrá.ve mais. Qualquer declaração de 
um Senador da -República pode e, se não pode, de
veria influir no comportamento do mercado brasilei
ro. É claro que o fato de o Senado da República se 
reunir aqui, nesta tarde, e fazer uma cr~ica acerba à 
direção do Banco, à sua instituição financeira e aos 
seus negócioS, afeta o mercado financeiro do País 
e, por isso mesmo, precisa ter também uma palavra 
de esclarecimento quanto ao comportamento dos 
homens públicos que dirigem aquela instituição. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Note V. Ex" 
que, desde o dia 27, pelo menos, os jornais noticiam 
um novo déficit do. Banco do Brasil. O mais elemen
tar cuidado recomendava que, na sessão do _Senado 
de ontem, alguém credenciado pelo Governo pres
tasse informações à Casa e à opinião pública. 

Aguardei essa palavra. Como ela não veio, 
hoje ocupo a tribuna. 

Disse muito bem o nobre Senador pelo Rio 
Grande do Norte: se estivéssemos no regime parla
mentar, os esclarecimentos seriam obtidos rapida
mente, porque, sendo o Governo uma projeção do 
Congresso, seria imperiosa a urgência dos esclare
cimentos. 

Estamos em um regime presidencial. Se o Go
verno, de pronto, como lhe cumpre, prestasse as in
formações, não estaríamos fazendo aqui as indaga
ções. E, atente V. Ex", tenho feito mais indagações 
do que afirmações. 

Ficaria imensamente satisfeito, já que o regi
me não é parlamentar e os esclarecimentos não 
são imediatos, se amanhã V. Ex•, por exemplo, 
que já foi, se não me engano, diretor do Banco do 
Brasil, ... 

O Sr. Francelino Pereira- Não. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO- ... tivesse a 

oportunidade - que lhe proporcionasse o Governo -
de trazer a esta Casa plenas informações sobre a 
razão do déficit. 

Não estou ainda julgando. Nem sequer fiz a 
pergunta que todo mundo está fazendo: qual será o 
destino do Presidente do Banco do Brasil, depois de 
dois ou três déficits sucessivos'? Como justifica o 
Governo a sua presença? 

São esses dados que o Governo poderia man
dar ao Congresso por intermédio de um de seus Lí
deres. São esses dados que eu e certamente a 
Casa, todos, esperamos. Se não vierem, evidente
mente que outras providências cabem ao Senado, 
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cabem ao Congresso, para clareza da situação que 
se impõe ao funcionamento do Banco do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - So
bre a mesa, requerimento que será .lido pelo Sr.1• 
Secretário em exercício, Senador Jefferson Peres. 

É lido o seguinte : . · 

REQUERIMENTO N" 736, DE 1996 

Senhor Presidente, 
·Requeiro nos termos dos arts. 49, inciso X, e 

50 da Constituição Federal combinados com o art. 
216 do Regimento Interno do Senado Federal sejam 
solicitadas ao Ministro da Fazenda as seguintes in
formações: 

1) Cópia da relação das pessoas físicas e· jurí
dicas cuja inadimplência contribuiu para que o Ban
co do Brasil apresentasse, no seu balanço relativo 
ao 1° semestre de 1996, um prejuízo de cerca de 
R$7,780 bilhões, detalhando seus nomes ou razão 
social, ramo de atividade, datas das concessões dos 
créditos, seus valores atualizados e as garantias 
constituídas por cada um. 

· 2) Cópia dos relatórios técnicos que justifica
ram a autorização para concessão das operações 
dos 50 maiores devedores inacjimplentes. 

3) Que providências o Banco do Brasil está 
adotando com vistas a recuperar os créditos inadim
plentes? As garantias solicitadas não foram sulicien
tes para que o Banco do Brasil pudesse resguardar 
a sua posição? 

4) Que providências o Banco do Brasil está 
adotando em relação às pessoas que autorizaram 
tais operações? 

Justificação 

O Banco do Brasil anunciou ontem que o Ba
lanço da instituição, referente ao 1° semestre de 
1996, acusou um prejuízo recorde da ordem de 
R$7,780 bilhões, significativamente superior ao pre
juízo de R$4,2 bilhões apurado no ano 1995. Ein 
abril passado, a instituição recebeu um aporte de 
capital do Tesouro Nacional de R$8 bilhões. 

Dada a natureza pública da instituição, o fato 
de seu acionista maior ser o T escuro Nacional, e 
que este resultado acaba tendo forte impacto sobre 
as finanças do governo, faz-se necessário que o Se
nado Federal seja informado sobre a qualidade das 
operações de crédito que tem caracterizado a vida 
do Banco do Brasil, as garantias que tem sido ofere
cidas pelos seus clientes, os critérios para conces
são de créditos e as providéncias relativas à respon-

sabllização dos que tomaram decisões que possam 
ter contribuído para os resuitados apresentados. 

· Sala das Sessões, 30 de julho de 1996. - Se
nador Eduardo Matarazzo Suplicy. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR" PRESIDENTE (Eduardo Suplicy)- O re
querimento que acaba de ser lido será despachado 
à Mesa, nos termos do inciso III do art. 216 do Regi
mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O 
Senhor Presidente da República enviou ao Congres
so Nacional a Medida Provisória n• 1.511, adotada 
em 25 de julho de 1996 e publicada no dia 26 do 
mesmo mês e ano, que "dá nova redação ao art 44 
da Lei n• 4.771, de 15 de setembro de 1965, edis
põe sobre a proibição do incremento da conversão 
de áreas florestais em áreas agrícolas na região 
Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, e dá 
outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4° 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: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

Jáder Barbalho 
Ronaldo Cunha Uma 

Nabor Júnior 
GersonCamata 

PFL 

Bernardo Cabral RomeroJucá 
Odacir Soares Jonas Pinheiro 

PSDB 

Sérgio Machado Geraldo Melo 

PT 

Marina Silva Benedita da Silva 

PTB 

Valmir Campelo Emília Fernandes 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco (PRJPTB) 

Murilo Pinheiro Osmir Uma 
Vic Pires Franco Rogério Silva 

Bloco (r'MDBIPSD/PSUPSC) 

Michel Temer Geddel Vieira Lima · 
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· Bloco (PPBJPL) 

OdelmoLeão Gerson Peres 

PSDB 

Celso Russomanno Luiz Fernando 

PMN 

Boseo França · Melquíades Neto 

PT 

Sandra Starling · Nilmário Miranda 

.· ··· ·oe àcoí:dà eom aResoluçãon•J:·C!e 198!!-C~. 
fica estabelecido o seguinte calendário. para a trami
tação da matéria: 

Dia 30-7 -9!) -designação da Comissão Mista . 
. .. Dia 31- 7:96. -:- instalação da Comissão Mista 
· Até 31-7-96 - prazo para recebimento de 

emendas. e para á Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade . 

Até 9-8-96 ""' prazo. final da ComisSão Mista 
· ·• • Ãté 24,8-,96 - praz0 no Congresso Nacional 

Q SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, 
peço a palavra, na forma regimental, para uma bre
ve comunicação, com permissão dos eminentes Se-
nadores inscritos. · 

O SR. PRESIDENTE (Jeffernon Peres) - Por 
cinco minutos, tem a palavra o nobre Senador Ber
nardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Para 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.}
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o assunto é de 
grande importância uma vez que diz respetto ao 
nosso eminente Senador Darcy Ribeiro. 

O Ministro da Educação convida todos os Srs. 
Senadores para uma solenidade amanhã, às 
14h30min, no auditório do edifício sede do MEC 
quando será entregue o Prêmio lnteramericano de 
Educação Andres Bello 1995 a esse grande colega, 
a esse estimado companheiro que é Darcy Ribeiro. 

Não vou aqui traçar o perfil de Darcy Ribeiro, 
mas não sendo do seu partido, não integrando as 
hostes partidárias, nem por isso deixando de ser seu 
admirador, poderia eu enveredar pelo caminho sim
ples da apologia, do elogio, quando o que quero é 
transformar isso em sinônimo de sinceridade. O 
construtor da Universidade de BrasOia, e eu aqui 
cheguei mal tinha sido inaugurada, antropólogo, me
rece todos os elogios dos que militam nessa área, 
mas quero me fixar na sua atuação aqui no Senado • 

. Darcy Ribeiro tem sido um verdadeiro comba
tente, quem acompanhou nas comissões mistas o 
~seu trabalho, abatido pela doença que não conse-

gue se superar ao seu destemor, viu o que foi a sua 
luta pela aprovação da Lei de Diretrizes e Base. Ain
da agora está a anunciar que lançará , na próxima 
Bienal do Livro o seu trabalho: "Diários fndios". 

Ora, Sr. Presidente, amanhã é, portanto, um 
dia de festa para o Senado. Não há como deixar de 
se reconhecer que a figura de Darcy Ribeiro merece 
respeito, admiração e estima dos seus companhei
ros. 

Quero dizer a V. Ex", apesar de ser o segundo 
orador inscrito, que talvez não esteja amanhã no ho
rário previsto, porque quero render as minhas home
nagens ao estimado Darcy Ribeiro. · 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy)- Con: 
cedo a palavra à Senadora Benedtta da Silva, por 20 
minutos. 

A· SRA. BENEDITA DA SILVA (PT- RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, hoje 
gostaria de enfocar o tema: Pequenas empresas 
grandes negócios. 

Tenho acompanhado a luta do Sebrae e, tam
bém, a luta nacional das pequenas e médias empre
sas que têm encontrado difiCUldade, e o projeto que 
ora tramita no Congresso Nacional - já que aprova
do pelo Senado, foi à Câmara dos Deputados- per
tinente a esta matéria, tem merecido de minha parte 
uma atenção política de acompanhamento com ma
nifestação e também com debates no meu estado, o 
Estado do Rio de Janeiro. 

Mas, fiz como o nosso Senador Josaphat Mari
nho, que desde ontem tem visto as notícias e tem se 
interrogado desta tribuna. Ontem, S. Ex" falava do 
"Sivanzinho", reportando-se a uma notícia jomalfsti· 
ca; hoje, S. Ex" fala com relação ao Benco do Brasil, 
reportando-se às notícias televisivas e jornalísticas. 
Também estou usando hoje a tribuna em razão de 
notícias veiculadas em nossos jornais e televisões. 

Pretendo abordar dois assuntos, nos quais deve
rei ser breve, mas, ao mesmo tempo, contundente. 

O primeiro diz respetto aos Jogos Olímpicos. 
Eu mesma, desta tribuna, já fiZ inúmeros discursos 
sobre o assunto; porém, não abordei o outro lado do 
que está acontecendo nas Olimpíadas. 

Tomamos conhecimento da bomba no parque 
de AUanta. Lá estavam brasileiros e povos de todos 
os continentes. Não enfatizamos, não debatemos, 
não discutimos verdadeiramente a respeito desse 
clima de tensão que observamos. Os Estados Uni
dos, em que pese toda a sua potência e preocupa
ção a respeito, tiveram que reforçar a segurança 
com mais de 1 O mil homens; após esse episódio, · 
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passaram a fazer revista!> e colocar barreiras poli
ciai!>, porque tinham ficado vulnerávei!>. Toda a re
gurança foi pouca para impedir e$e ato. 

Sabemos que nenhum grupo, terrorista assumiu 
o atentado. Rquei pensando: quem estaria interes
sado em cometer tal ato terrorista r;furante a realiza
ção das Olimpíadas? Imaginei, independentemente 
da notfcia, que poderia ter sido alguma pessoa. ou 
algum grupo, inclusive dos Estados Unidos, que não 
desejava, de forma nenhuma, que ali pudessem par
ticipa~ ou ter êxito países como Cuba ou mesmo os 
aUetas negros, que, mais uma vez, colocam no es
porte toda a sua energia e a sua cultura, fazendo 
dessa ocasião uma oportunidade de reconhecimento 
da sua capacidade. Vi na televisão e li nos jornais 
que já se tem conhecimento de que não foi nenhum 
grupo terrorista da Europa, mas pessoas ou grupos 
dos Estados Unidos. Ainda não se apurou, mas ima
gino, repito, que estejam insatisfeitos com o sucesso 
de países como Cuba e outros, ou dos negros. 

Em relação ao ooorrido com o avião da TWA, 
ainda estão buscando saber se o ato terrorista que 
matou mais de 200 pessoas está associado à ação 
da bomba no parque de AUanta. 

Observando tudo isso, preocupei-me, porque 
também vi na Rede Globo, no programa "Fantásti
co•, um repórter, com uma simulação de uma bomba 
de explosivo em sua bagagem, viajar sem ser revis
tado, não tendo sido a bomba detectada. Se a mes
ma fosse verdadeira, ooorreria situação semelhante 
à do avião da TW A e à do parque de Atlanta. 

Às vezes, não damos importância a fatos como 
o ooorrido com o avião do Presidente da República. 

Aqui, no Senado Federal, ouvi alguém dizer 
que o avião no qual o nosso Presidente viaja é uma 
tremenda sucata. Não nos preocupou, dos pontos 
de vista humano e político, dar segurança ao Presi
dente da República; ficamos esperando que mais 
uma tragédia aconteça. Também não vimos aprofun
dar o debate sobre a possibilidade e o erro terrivel de 
ter-se batido no avião do Presidente da República. 

Essas notícias veiculadas em nossos jornais 
chamaram-me a atenção para ocupar a tribuna e fa
zer um alerta para todos nós dos riscos que também 
estamos correndo quando não garantimos a segu
rança necessária, seja nos aeroportos, no trânsito 
de uma cidade, de um lugar para outro, num estádio 
ou num local de grandes aglomerações. 

O Sr. Lauro Campos - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

A SRA.. BENEDITA DA SILVA- Concedo o 
aparte a V. Ex", Senador Lauro campos. 

O Sr. Lauro Campos- Nobre Senadora Sena
dita da Silva, quando V. Ex• iniciou a sua oração fo
calizou a sua preocupação e a sua análise sobre a 
questão das médias, pequenas e miniempresas. Re
tirei-me do plenário para buscar um livro escrito por 
!tiro lida, um japonês, que se chama "Pequena e 
Média Empresa no Japão". O capitalismo no Japão 
desenvolve-se como um exemplo, em termos . de 
produtividade e de eficiência, para o resto do mun
do. O livro mostra como esse modelo - gerado a 
.partir de 1868, no Japão, que culmina com as gran
des empresas englobadas nos keiretsu - consegue 
manter, na base de sua vitalidade, de sua dinâmica, 
de um veitladeiro proceSso de valorização dos ele
mentos da natureza, tão escassos no Japão, uma 
verdadeira alquimia, que transforma em our9 mate
riais menos nobres; vende a preço de ouro equipa
mentos médicos e minimáquinas, instrumentos que, 
confrontados com o ouro, em termos de peso, talvez 
valham mais do que o próprio ouro. Uma verdadeira 
alquimia foi feita, portanto, na. economia do Japão. 
Nessa obra, vemos que essas empresas dependem, 
em grande parte, e continuam ligadas às pequenas 
e médias empresas, a subcontratantes de primeiro 
nível, as subcontratantes de segundo nível e as sub
contratantes flutuantes. De modo que, no Japão, um 
grande número de oportunidade de trabalho está lo
calizado justamente nessas pequenas, médias e rni
niempresas, algumas delas guardando, ainda, aque
la forma de organização quasé domiciliar, onde se 
executa o trabalho paciente de montar aqueles ins
trumentos pequenos, aqueles chips, aqueles com
ponentes de aparelhos de precisão. Portanto, conre
guem desenvolver-se, criando hiperemprego, ao 
contrário de uma economia como a brasileira. Por 
exemplo, em São Paulo, o capital concentra-se de 
um lado e, do outro, o desemprego está em torno de 
16.2%. Em relação a essa necessidade ae se incen
tivar e de se formar uma base com as pequenas, 
médias e miniempresas no Brasil, congratulo-me 
com o pronunciamento de V. Ex". Muito obrigado. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Agradeço o 
aparte de V. Ex" e, sem dúvida nenhuma, voltarei à 
tribuna para respaldar as iniciativas tomadas, pelo 
Senado Federal, na aprovação do Estatuto da pe
quena e média empresas. 

Ontem, nesta Casa, o Senador Bernardo ca
bra! - o qual tive o prazer de apartear- falava a res
peito da indústria têxtil. Reconhecemos que a indús
tria têxtil está no rol das chamadas pequenas e mé
dias empresas, que têm garantido a utilização de 
mão-de-obra no País, sobretudo no Estado do Rio_ ' 
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de Janeiro, onde absorve, em grande parte, a mão
de-obra feminina Neste momento, a indústria têxtil 
está em um processo decadente, já que não recebe 
incentivos governamentais. 

Sabemos, sem querer fazer uma guerra entre 
grande, médio e pequeno empresários, que esses 
não têm recebido uma especial atenção, haja vista a 
celeuma, a discussão que agora existe de que é im
possível dar-lhes os incentivos necessários, o que 
ocasionaria grandes gastos. 

O Governo não está atento a isso. Como bem 
coloca V. Ex": se deu certo no Japão, é copiar aquilo 
que, verdadeiramente, funciona nos moldes do capi
talismo. Se deu certo lá, por que não aqui? Assim, 
teríamos relevante participação de mão-de-obra 
nesse setor, que entendo ser de grande importância. 

Outro assunto me trouxe à tribuna. A Folha de 
S.Paulo fez uma matéria, proveniente da sucursal 
do Rio de Janeiro, em que estampa a seguinte man
chete: Juiz convoca Jatene a dar depoimento. O que 
se observa ~que a Justiça do Rio de Janeiro convo
cou o Ministro Adib Jatene para depor como teste
munha de defesa do médico Eduardo Espínola. Para 
quem se esqueceu, ou não sabe, é o sócio da Clíni
ca Santa Genoveva. O Juiz da 28° Vara Criminal en
viou para a Justiça de Brasflia a o_!dem para que S. 
Ex" seja ouvidó no dia 25 de outubro. 

Espero que, antes disso, como Presidente da 
Comissão designada para acompanhar os aios e 
desdobramentos das denúncias envolvendo a Clíni
ca Santa Genoveva e demais clínicas geriátricas do 
Rio de Janeiro, possa haver outra convocação para 
que o Ministro Adib Jatene compareça a mais uma 
audiência pública - para o que, desde já, aproveito a 
oportunidade para convidar os Srs. Senadores -, 
porque o que está dito aqui não faz sentido. S. Ex' 
teve oportunidade de prestar depoimento a essa Co
missão em seu primeiro dia de instalação. No entan
to, o que foi declarado não condiz com o que foi pu
blicado. 

O advogado de Espínola, Clóvis, incluiu o 
nome de Adib Jatene como testemunha Ele alega 
que o Ministro, em entrevista à emissora de televi
são, disse que os pacientes da clínica estavam sen
do atendidos. Mas claro que estavam. Primeiro aten
dimento aos pacientes: não saiam da clínica. Todos 
estavam dentro da clínica e sendo "atendidos·. 

Segundo o advogado, a defesa guarda cópias 
de vídeo em que o Ministro declara que nesse tipo 
de hospital é normal morrerem 30 a 40 pacientes por 
mês. Quero crer que ele tenha dito que acontecem, 
.mas não naturalmente, mortes consecutivas nessas 

clínicas por conta da falta de atendimento aos pa
cientes, porque não pode ser pura e simplesmente 
por questão de. idade. Mais adiante diz o seguinte: 

• Jatene já teria d~o também que as 
mortes foram causadas por doenças graves 
e não por maus tratos aos pacientes." 

Estive na Santa Genoveva. Participei de toda a 
diligência feita. Vi os pacientes de Santa Genoveva 
abandonados. Contei um caso aqui, estarrecedor, 
de alguém que entrou com duas pernas e saiu sem 
as mesmas, sem ter absolutamente nada. Há pes
soas que ainda estão vivas como ·testemunhas do 
tratamento que estava sendo fe~o na Casa Santa 
Genoveva Sabemos também que toi feito um reque
rimento ao Ministro Adib Jatene, no sentido de se
rem prestadas informações no que diz respe~o aos 
atendimentos, aos óbitos, aos convênios com o 
SUS. Todavia, já é a segunda vez que venho a esta 
tribuna para dizer ·que, até agora, muito antes de se 
constituir essa Comissão Pariarnentar, o Ministério 
da Saúde não respondeu aos requerimentos de in
formação. 

Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção 
para o fato de que não podemos apenas ler nos jor
nais e ignorar essa s~ação, quando sabemos que, 
nesta Casa, há uma comissão que está com uma di
ligência marcada para a semana que vem, no Rio 
de Janeiro. Trata-se de uma audiência pública. 
Iríamos mesmo ao presídio, à cadeia, para que pu
dessem prestar esclarecimentos. Sábado, cinco in
diciados foram libertados. O juiz entendeu que 
eles não vão fugir, coagir testemunhas ou prejudi
car a ordem. Portanto, eles estão aí e a Comissão 

· terá que buscá-los, caçá-los, já que essa Comissão 
não está investida de autoridade para trazê-los para 
depor. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, poderíamos, por intermédio do requerimento de 
informação feito ao Ministro da Saúde, solicitar a 
convocação do Ministro Adib Jatene e dos indiciados 
no caso das clínicas do Rio de Janeiro à Comissão 
de Assuntos Sociais e à Comissão de Const~uição, 
Justiça e Cidadania desta Casa, para prestarem de
poimento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - Con

cedo a palavra ao Senador Geraldo Melo por 20 mi
nutos. 
. . . ~ .SR. GERALDO MELO (PSOB - RN. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, penso que 
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esta tribuna é o local onde as ansiedades e as in
quietações dos que receberam do povo brasileiro o 
privilégio de ocupar uma cadeira no Senado Federal 
devem ser expostas e partilhadas com os demais. 

Por isso, há alguns dias, diante de reflexões 
que foram feitas, inclusive por V. Ex', discutindo o 
relatório do Banco Mundial, dividiu-se o nosso País 
em alguns brasis. . . 

Hoje, pensei que me deveria debruçar sobre al· 
guns dados da nossa realidade 'económica, para dar 
continuidade a um debate iniciado por V. Ex'_com a 
attitude habitual. Entretanto, sinto-me na obrigação 
de ratificar a estrutura da exposição que faria, em 
face de três aspectos. 

O primeiro, Sr. Presidente, seria um certo sen
timento de indignação. Sou um democrata Sincero e, 
como tenho dito frequentemente, não acredito em 
democracia sem Congresso. Penso que, além da 
nossa fidelidade, da nossa adesão e do nosso re~ 
peito a ele, é preciso criar no País; nas instituições e 
em todas as autoridades, uma atitude reverencial 
não em relação aos Parlamentares, mas ao Parla
mento. 

Ao chegar hoje ao Senado, vi - permita-me a 
expressão - essa "geringonça" que está sendo ar
mada em frente ao Congresso Nacional. Disseram
me que aquele seria o território éscothido para se fa
zer um carnaval em Brasma. FICO me perguntando 
se, no caso de haver um carnaval temporão em Lon
dres, alguém se atreveria a fazê-lo na porta do Par
lamento inglês. Ou seria diante· do prédio do Con
gresso americano o local escolhido para esse tipo 
de festa? 

Não sou parlamentar em Brasma; sou parla
mentar no Brasil. E, diante disso, entendo que não 
somos apenas nós que merecemos ser criticados. É 
laço aqui uma indagação: se se deseja a democra
cia neste País e se se deseja o Congresso, é assim 
que autoridades devem expressar o seu respeito 
pelo Congresso Nacional? 

O segundo ponto que gostaria de abordar rela
ciona-se com o discurso do Senador Waldeck Orne
las e, na realidade, termina perpassando o pronun· 
ciamento do Senador Josaphat Marinho. 

Sr. Presidente, confesso que estou ficando 
preocupado ao ver como, de repente, tomam-se 
emocionais as discussões no País. 

A questão nordestina não nasceu agora, como 
sabemos. Entretanto, de vez em quando, ela é trata
da à luz de hipóteses falsas e que não interessam 
ao Brasil. Parece até que, tratando-se do desenvol
vimento das regiões economicamente mais deprimi-

das, isso seria algo capaz de se opor aos interesses 
do Centro-Sul do País. Como se São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Paraná fossem prejudica
dos no momento em que· se tomasse florescente 
todo esse resto do Brasil, formado pelo Nordeste, 
Nor!e e Centro-Oeste. 

O que li em jornais serenos, respeitáveis, res
ponsáveis, como o editorial do Estadão, sobre es
sas medidas anunciadas para favorecer a instalação 
de uma montadora de automóveis no Nordeste, não 
pode ser ignorãncia, porque o Estadão não é igno
rante; ·não pode ser má-fé, porque se trata de uma 
instituição jornalística com sinceras, evidentes e rei
teradas demonstrações de interesse no Muro do 
País. Mas não posso saber do que se trata. 

Na realidade, Sr. Presidente, até o final da dé
cada de 50, quando um jovem economista; Celso 
Furtado, escreveu o documento "Diagnóstico Preli
minar da Economia do' Nordeste", o Nordeste era 
tido como"uma Região problema. Mas o seu proble
ma era limitado à questão da água - foi a fase hídri
ca da questão nordestina. 

. .Criou-se um conjunto de teses, por trás de ini
ciativas concretas; voltadas para desencadear uma 
briga da sociedade, do Governo, do Estado brasilei
ro com a natureza. Por quê? Porque era desconfor
tável ter uma seca e, por isso, era preciso acabar 
com ela. É como se, na Europa, Sr. Presidente, não 
sendo muito favorável o período de neve, fossem 
criadas organizações para acabar com o inverno. 

No Nordeste, a luta começou contra a realida
de ambiental. A primeira instituição criada chamava
se lnspetoria Federal de Obras Contra as Secas. Es
tava declarada a guerra naquele momento. Essa 
lnspetoria Federal foi substituída pelo Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas, que existe até 
hoje, com enormes e relevantes serviços prestados 
àquela Região. A grande mudança consistiu em re
velar o óbvio. Aquela Região, cujo suporte físico 
mostrava escassez de água, era, na verdade, uma 
região eom fisionomia própria e com problemas co
muns a um grande sistema económico. O que se 
queria dizer é que o Nordeste, com aquele espaço 
físico imenso, com toda a população que tinha en
tão, não poderia ser encarado pelo País como uma 
região onde, resolvido o problema da seca, estaria 
tudo resolvido. Tratava-se de um sistema económico 
que requeria uma política económica compatível 
com aquela realidade. E, se isso fosse feito, ampliar
se-iam a renda da população do Nordeste e as di
mensões do seu mercado, que era, como é, como 
sempre foi e como continuará sendo, se Deus qui-
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ser. Digo assim porque sou daqueles que defendem 
a preservação da unidade nacional, um mercado ca
tivo de São Paulo, um mercado cativo das zonas 
afluenles e mais industrializadas do centro-sul do 
Pafs. 

. O que estou querendo dizer oom isso é que 
não existe conflito de interesses entre a prosperida
de das regiões deprimidas e o futuro, a estabilidade, 
a economia das regiões mais prósperas. Esse con
fronto é uma visão deformada, antiquada, anacróni
ca, desinformada de uma realidade falsamente incu
tida na cabeça da maioria de pessoas muito respon
sáveis. 

O desenvolvimento do Nordeste interessa aos 
nordestinos, claro! Mas o desenvolvimento dos nor
destinos é que os reterá lá, para que não continuem 
transformando São Paulo na imensa favela em que 
se transformou, para que a pressão das migrações 
internas não desfaça, não desorganize totalmente a 
vida nas áreas mais ricas, para que a busca pelo 
emprego não continue· levando multidões para as 
grandes cidades, que são cidades que precisam re
ceber as multidões, é certo, mas que precisam, aci
ma de tudo, de ter condições de gerenciar a sua 
prosperidade sem tumultos. 

Portanto, queria trazer a minha contribuição 
quanto a isso, na direção de que precisamos tirar o 
componente emocional e colocar nessa discussão, 
acima de tudo, um componente racional. 

O Sr. Lauro Campos - Senador Geraldo Melo, 
V. Ex" me concede um aparte? 

O SR. GERALDO MELO - OUço com prazer 
v. Ex". 

O Sr. Lauro Campos- Nobre Senador Geral
do Melo, o discurso de V. Ex" e sua referência ao 
professor Celso Furtado trazem à memória aqueles 
fatos dos anos 50, que presenciei com curiosidade, 
preocupação e interesse. Realmente, quando Celso 
Furtado apresentou a Juscelino Kubitschek a idéia 
inovadora de que o Nordeste poderia ser a solução 
e não o problema, poderia ser visto como um novo 
campo no Brasil para investimentos e que fez passar 
da fase que V. Ex" muito bem denomina de fase hf
drica para a seguinte, vimos uma série de instru
mentos serem conduzidos na tentativa de pelo me
nos trazer o nível de vida, a renda per capita e o 
processo de industrialização do Nordeste para mais 
próximo daquele que estava sendo verificado, princi
palmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Naque
la ocasião, Celso Furtado preparava, entre outros 
estímulos, aquele que permitia que uma parte do lrn-

. posto de Renda, através da Lei n• 157 .•• 

O SR. GERALDO MELO- Era o 3418, como 
se chamava naquele tempo. 

O Sr. Lauro Campos - Agradeço a V. Ex" a 
lembrança. Acontece que realmente o próprio Pro
fessor Cel~ Furtado - e agora minha memória não 
me falha- na página 47 de um livro chamado "Pers
pectivas do Crescimento Econômico", publicado pela 
Editora ISEB, em 1957, faz uma afirmativa que real
mente sempre me pareceu preocupante: a de que o 
problema econômico do Nordeste tinha solução no 
próprio Nordeste e que esse problema existia devido 
ao fato de a taxa de natalidade ser !Imito elevada, o 
que produzia uma oferta abundante de mão-de-obra, 
que fazia com que os salários baixassem. Continua
va dizendo q~e a soiução do Nordeste estaria, por
tanto, nos salários monetários que ganhavam os tra
balhadores nordestinos. Falava em redução de salá
rio monetário e não em salário real e nem em salário 
nominal. Foi por ar também que se Criou o salário di
ferenciado por regiões, sendo que os salários do 
Nordeste eram inferiores aos de diversas outras re
giões do Brasil, o que me parece ter sido uma tenta
tiva equivocada de atrair para Já capital para que a 
mão-de-obra barata pudesse reduzir o hoje chama
do custo Brasil. No entanto, o que vimos foi que 
aquele salário baixo erri relação ao de São Paulo e 
do Rio causou uma grande emigração da mão-de
obra do Nordeste à procura de salários mais eleva
dos no Sul. Parece-me, portanto, que o problema 
não foi resolvido por meio daquelas soluções alvitra
das pelo Ministro Celso Furtado. Muito obrigado. 

O SR. GERALDO MELO - Agradeço a inter
venção de V. Ex" e louvo a sua prudência pelares
salva de qu.e poderia estar equivocado. Até me atre
veria a supor, Senador Laura Campos, que V. Ex" 
esteja equivocado em parte, porque eu, durante al
gum tempo da minha vida, até que me vangloriava 
de ser uma pessoa que conhecia razoavelmente 
bem a obra do Professor Celso Furtado. Trabalhei 
com S. Ex", fui técnico da primeira equipe da Su
dene no Nordeste, fui diretor da sua assessoria 
técnica, coordenador da elaboração do seu primeiro 
plano diretor de desenvolvimento regional e coorde
nador do acompanhamento da execução desse plano. 
A estratégia que se traçava para a região naquele mo
mento não tinha nada a ver com isso. O que se pre
tendia era um modelo que foi, na verdade, vitorioso. 

Se hoje se fizer uma avaliação do que custou à 
sociedade brasileira o conjunto de incentivos ofereci
dos ao Nordeste e se procurar ver quais foram os re
suttados conseguidos, diria a V. Ex" apenas que há 
um trabalho do Senador Beni Veras com um Jevan-
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tamento muito minucioso e muito criterioso a esse 
respeito; nele, S. Ex• demonstra que os recursos do 
Finor, destinados ao Nordeste ao longo de 30 anos, 
atingem aproximadamente US$11 bilhões. Esses 
são os recursos totais destinados à região, com o 
qual muito se fez. Cito apenas uma coisa: somente o 
Pólo Petroquímico de Camaçari, na região da Gran· 
de Salvador, vale mais do que os US$11 bilhões 
destinados ao Nordeste em 30 anos. 

Eu lhe falo com a autoridade de quem é do 
PSDB; de quem é amigo do Governador Mário Co
vas e compreende o drama que S. Ex" herdou em 
relação ao Banespa. S. Ex" votou a favor do apoio fi
nanceiro que acaba de ser dado a esse banco. En
quanto o Nordeste recebeu US$11 bilhões em 30 
anos, aquela solução dada ao problema do Banespa 
envolveu uma soma de US$17 bilhões. 

É insustentável que se possa dizer e que ainda 
se possa admitir que algum jornal sério deste País 
permita que alguém escreva que a questão nordesti· 
na, tratada em termos diferenciais, é contra a União. 

Senador Lauro Campos, noto que V. Ex" dese
ja voltar a interferir, mas tenho receio da severidade 
do nosso Presidente. Espero~ que hoje S. Ex" não 
esteja muito rigoroso em relação ao tempo. 

O Sr. Lauro campos- Gáranto a V. Ex" que 
serei breve. 

O SR. GERALDO MELO - Senador Lauro 
campos, estou fazendo a referência, porque não 
quero perder a oportunidade de ouvir V. Ex", mas 
também não gostaria de perder a chance de concluir 
a exposição que vim fazer aqui. 

Mas ouço V. Ex" novamente com muito prazer. 

O Sr. Lauro campos - Senador Geraldo Melo, 
em relação à questão da memória, volto a repetir o 
que Celso Furtado escreveu, aquilo que coloquei en
tre aspas, que não são palavras minhas, mas dele, e 
que se encontram na página 47 do livro "Perspecti· 
vas do Crescimento Económico", de 1957. Lamento 
que S. Ex" tenha escrito o que escreveu e que eu te
nha que utilizar minha memórta para reproduzir aqui, 
lpsis litleris, o que ele infelizmente escreveu. 

O SR. GERALDO MELO - Senador Lauro 
Campos; queria apenas dizer que, quando falei no 
equívoco, falei na conexão entre isso e o programa 
de desenvolvimento regional que Celso Furtado efe
tivamente propõs. 

Há um ponto que elucida essa questão, que é 
o seguinte: V. Ex" acaba de dizer que está fazendo 
citação de um livro do Professor Celso Furtado es
crito em 1957. Portanto, o programa de desenvolvi· 

mento a que nos referimos surgiu no bojo do Conse
lho de Desenvolvimento do Nordeste, denominado 
Codeno, que promoveu a elaboração, por Celso Fur
tado, do relatório que citei, que se chama "Diagnósti
co Preliminar da Eoonomia do Nordeste". 

Vamos ao ponto: V. Ex" referiu-se a uma obra 
de 1957. O "Diagnóstico Preliminar da Eoonornia do 
Nordeste" é de 1959. Nesse ano, foi aprovada pelo 
Congresso Nacional a lei que instituiu a Sudene. A 
Sudene foi instalada em 1960; portanto, estamos fa
lando de contextos diferentes, de documentos dife
rentes, de propostas diferentes e foi nesse sentido 
que eu quis fazer a correção. · 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - O 
tempo de V. Ex" já está esgotado. 

O SR. GERALDO MELO- Sr. Presidegte, não 
fiz nenhuma das referências que gostaria de ter feito 
em relação às observações de V. Ex" em seu discur
so anterior. Queria apenas dizer que, em face da ad
vertência de V. Ex" com relação ao tempo, terei que 
molestar o Senado novamente, inscrevendo-me 
para falar mais uma vez oportunamente. 

Mas, Sr. Presidente, talvez estejamos sendo 
severos demais oom o Brasil e oom o povo brasileiro. 
Hoje, a partir do relatório do Banco Mundial, do rela· 
tório das Nações Unidas sobre o Brasil, um relatório 
que comporta uma imensa discussão e uma séria criti
ca. olhamos para o nosso Pafs oomo se as duas ou 
três úttimas gerações houvessem fracassado. 

Tinha trazido aqui alguns dados em tomo dos 
quais eu queria·fazer este discurso. Vou ler os da· 
dos e fica o discurso para depois, Sr. Presidente. 
Tomei o ano de 1955 oomo referência inicial para 
compará-lo oom o de 1995. 

O que fizemos do Brasil em 40 anos? De que 
foi capaz o povo brasileiro em 40 anos? 

Alguns dados posso dizer que são importantes. 
Em 1955, a população do Brasil não atingia 59 mi
lhões de habitantes; hoje, está acima de 155 milhõ
es de habitantes. Isto quer dizer que a população do 
Brasil, grosso modo, triplioou. O PIB nacional, em 
1955, era de US$10.878 bilhões para uma popula· 
ção, como já disse, da ordem de 58 milhões. A ren
da per caplta do povo brasileiro. naquela época, era 
de US$186,00. · 

Nesses quarenta anos, a população aumentou 
três vezes. mas o nosso PIB passou de US$10 bi· 
lhões para US$673 bilhões, ou seja. aumentou 62 
vezes, para um aumento de três vezes na popula· . 
ção, o que significa que a renda per caplta do brasi
leiro saiu de US$186,00 para US$4:322,00 nos dias 
de hoje. De form~ q~e o que fizemos. nes"" perío-



Julho de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 00431 

'do, foi transformar um'pafs essencialmente agrfcola 
'no que ele é hoje: üm país com desigualdades, in
justiças e multidões miseráveis, Mas, indiscutivel
mente, Sr. Presidente, este não é o Pafs mais mise
rável do mundo,. nem este é o povo mais incompe
tente do mundo, e nem podemos nos cercar do de
. sespero com que se procilra desenhar o quadro da 
'nossa realidade. · 

Precisamos ser capazes agara - o mesmo 
povo que em 40 anos realizou o que acabo de dizer 
-de fazer com qua esses números cheguem à casa 
'dfl todo o povo de forma mais justa e de forma mais 
.uniforme. . .·. · 
. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela paciência 
de V. Ex". 
,. . . . O SR •. PRESIDENTEHEdua~o, 9uplicy) - Con
.c;edo a palavra ao Senador Francelina Pereira por 
"20 mirlUtOS. . . . . . : .: . . : ., .. ;., ... 

. o SR. FRANCEUNÔ PEREIRA (PFL -: MG. 
.Pronuncia o seguinte. disçurso. Sem rel(isã.o dq ora
dor.) -Sr. Presidente, Sr"s e srS. :=;enadores, comu
nico à Casa que, enfrentando alguns.obstáculos, afi
nal tive a oportunidade. de marcar, para o próximo 
dia 6, às 9h, a realização de uma reunião - talvez a 
última - da Comissão Especial que trata da elabora
ção do Código de Trânsito, a fim cíe examinar as 209 
emendas que finalmente foram apresentadas ao alu
dido projetq do Código. 

Essa reunião já será na semana de sessões 
deliberativas e, conseqüentemente, não estaremos 
criando dificuldades à liberdade dos Srs. Senadores 
no exercício de suas funções públicas e atividades 
politicas. 

Portanto, quero deixar bem claro que, no próxi
mo dia 6, terça-feira, às 9h, reunir-se-á a Comissão 
Especial de Elaboração do Código de Trânsito, a fim 
de discutir e votar o parecer do Relator sobre as 209 
emendas que finalmente foram apresentadas a essa 
proposição. 

No momento, Sr. Presidente, quero manifestar 
minha estranheza ou minha inconformidade diante 
das informações de que estaria havendo entendi
mento entre as Lideranças políticas no sentido de 
transferir-se para o próximo mês de agosto ou para 
o segundo semestre propriamente dito a discussão e 
votação do novci Código Brasileiro de Trânsito. Esse 
entendimento teria resultado da necessidade de os 
Parlamentares se dedicarem de forma mais intensa 
às eleições municipais deste ano. 

Não se pode compreender que uma matéria 
dessa natureza tenha sua apreciação postergada 
sob o argumento da realização do pleito de outubro 

próximo. Afinal de contas, trata-se de um projeto que 
interessa a toda sociedade brasileira, aos 150 milhõ
es de brasileiros. É uma matéria que, pela sua im
portãncia, ocupa grandes espaços na Imprensa e 
sua votação é aguardada pelo povo desta Nação. 
Manifesto a minha estranheza diante dessa notfcia. 

Informo que, nó próximo dia 6, haverá reunião 
da Comissão que elabora o Código Brasileiro de 
Trânsito. Estou na expectativa de que, provavelmen
te, no dia 15- sugestão nossa-, sejam realizadas 
sessões, uma extraordinária, pela manhã, e outra re
gimental, à tarde, para votarmos cqnclusivamente o 
referido projeto para que a matéria possa ser envia
da à Câmara dos Deputados. Com isso, desapare
cerá a informação, ou· o desejo de alguns, em trans
ferir para o final dC> ano a votação desse projeto na
quela-Casa Legislativa e, conseqüentemente, o novo 
Código não seria objeto de sanção presidencial ain
da neste ano de 1996., 

Esse esclarecimento era necessário visto que, 
do projeto inicial que estamos apreciando no Sena
do, constam 340 artigos e mais de mil textos para 
serem• analisados.· Acredito que representa um pas
so importante e decisivo no conceito da opinião pú
blica em relação à nossa atividade parlamentar que 
votemos logo mais esse importante projeto para o 
Brasil. 

Sr. Presidente, desejo também fazer algumas 
observações destinadas a tranqüilizar as lideranças 
políticas e o povo dos novos municípios brasileiros, 
que ainda hoje manitestam preocupação diante da 
tramitação de projetas, no Congresso Nacional, na 
Câmara dos Deputados e no Senado, que dizem 
respeito à criação de novos municípios. 

Como sabe V. Ex", o Senhor Presidente da Re
pública, por intermédio da Emenda Constitucional P 0 

297, de 1995, repete nesta emenda o texto do § 4° 
do art. 18 da Constituição e nele introduz algumas 
atterações, inclusive para vedar a criação, a incorpo
ração, a fusão ou desmembramento de municípios. 

Essa suspensão se aplicaria também aos mu
nicípios que, embora criados, incorporados, fundidos 
ou desmembrados em decorrência do preceito de 
Constituição do Estado ou de lei estadual em vigor, 
não tenham realizado eleições para os respectivos 
Estados. 

Esse dispositivo da Emenda Constitucional do 
Poder Executivo ainda persiste e permite a interpre
tação de que até mesmo as eleições já marcadas 
para os municípios recentemente criados poderiam 
não se realizar em virtude dessa iniciativa do Poder 
Ex~utiVo. · · 
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Por isso mesmo, Sr. Presidente, estamos aqui 
para tratar desse assunto e dizer que não há mais 
como investir no adiamento dessas eleições ou mes
mo retroceder. As eleições em municípios novos -
sem que se discuta a sua conveniência - serão rea· 
Iizadas, definitivamente, no dia 3 de outubro, simul· 
taneamente com as eleições em todos os municípios 
brasileiros. · 

Estamos nos aproximando das eleições muni
cipais de 03 de outubro, um espetáculo democrático 
que mobilizará milhões de brasileiros, nas cidades e 
nos campoS, em tomo dos problemas mais canden
tes das municipalidades. 

As coligações se, por um lado, revelam a frag
mentação partidária existente no País; por outro, 
propiciam o surgimento de novas lideranças locais, 
todas agora empenhadas· nas campanhas eleitorais, 
precedidas de articulação entre as diversas siglas. 

· Claro que essa experiência dentro de algum 
tempo chegará à exaustão, pois, em verdade, o sis
tema democrático somente se fortalece e se consoli
da num quadro de partidos sólidos, consistente e de 
expressão nacional- b.ase de sustentação da demo
cracia. 

O objetivo está em que o Brasil possa transfor
mar-se em um Estado de partidós políticos, aglutina
dores das diversas vertentes polfticas do nosso 
povo, representado por mais de 1 00 milhões de elei
tores. E q Município, como célula da atividade políti
ca, é o palco ideal de atuação desse sistema parti
dário, pois é lá que se inicia todo o processo de 
exercício da democracia. 

É no Município que são geradas as demandas 
mais autênticas dos interesses da população, as 
quais nós, homens públicos, devemos dedicar toda 
a nossa atenção, pois elas são a razão de ser da 
nossa própria condição de representantes do povo. 

Fazemos essas considerações, Sr. Presidente, 
a propósito da aprovação recente, na Comissão de 
Constituição de Justiça desta casa, da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 22, de 1996, de iniciativa 
do ilustre Deputado César Bandeira, que 'Dá nova 
redação ao § 4° da Constituição Federal', dispondo 
sobre a criação, a incorporação, a fusão e o des
membramento de Municípios. 

Conforme deliberação deste Plenário, a referi
da proposta, com parecer favorável do nobre Rela
tor Bernardo Cabral, de brilhante parecer, foi in
cluída para votação na Ordem do Dia de 14 de 
agosto próximo. 

Ela dispõe textualmente que: 

•a criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de municípios far-se-ão 
por lei estadual, dentro do período determi
nado por lei complementar federal, e depen
derão de consulta prévia, mediante plebi
scito, às populações dos municípios envv: li
dos, após divulgação dos Estudos de Viabifi· 
dade Municipal apresentados e publicados 
na forma da lei. • 

Trata-se, sem dúvida de um avanço importante 
em relação ao que é disposto pela Constituição em 
vigor, no sentido de assegurar claridade ao processo 
de criação de novos municípios e sobretudo garantir 
às novas unidades do sistema federativo plena viabi
lidade económica. 

A primeira importante mudança aprovada pela 
ComisSão de Constituição, Justiça e Cidadania do 
Senado diz respeito à exigência de uma lei comple
mentar federal que determinará o período em que 
poderão ocorrer os processos de criação, incorpora
ção, fusão e desmembramento de municípios. 

A segunda alteração refere-se à exigência da 
realização e ãiVulgação de um Estudo de Viabilidade 
Municipal, que indicará se o distrito candidato a mu
nicípio reúne as condições económicas e operacio
nais para candidatar-se à criação, fusão ou incorpo
ração. 

Cumpre-me, Sr. Presidente, salientar que Ira· 
mita na Câmara dos Deputados, a Proposta de 
Emenda Constitucional n" '297, de 1995, de inicia· 
tiva do Poder Executivo, dispondo sobre a .mesma 
matéria. 

A proposta do Executivo dispõe que os munict
pios que, durante um período de cinco anos - vejam 
o absurdo -, não atenderem aos requisitos fixados 
para sua constituição voltarão à condição de distritos 
dos municípios de onde forem desmembrados -
cassação, simplesmente. 

Dispõe também que, enquanto não for votada 
a lei complementar federal, fica vedada criação, in· 
corporação, a fusão ou desmembramento de Municí· 
pios. 

E mais: ficam suspensos os processos de ins
talação dos Municípios cuja criação, incorporação, 
fusão ou desmembramento já tenham sido objeto de · 
plebiscito. 

Essa suspensão se aplicaria também aos Mu
nicípios que, embora criados, incorporados, fundidos 
ou desmembrados em decorrência do preceno da 
Constituição do Estado ou de lei estadual em vigor 
não tenham realizado eleições para os respectivos 
cargos. Em outras palavra~, a lei jo~aria por temo o · 
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pleito das eleições municipais nos distritos recente
mente emancipados. 

. . Corno essa. proposta chegou tardiamente ao 
Gongresso Nacional, praticamente quando já haviam 
sido criados. os novos Municípios,. 97 .dos quais, so
mente no meu Estado, Minas Gerais, que tem hoje 
&53 Municípios, Deputados e Senadores deram prio
ridade à proposta de Emenda Constitucional n• 22, 
apresenta.da à Câmara, em agosto de .1991, pelo no
bre Deputado César Bandeira, do Maranhão. 

Entendemos, portanto, Sr. Presidente, que 
essa proposta. ateride peifeitamente aos objetivos a 
que nos referimos de garantir a· viabilidade do pro
cesso de criação de . novos Municípios, dentro de 
pressupostos que evitem os eventuais excessos 
emancipacionistas, sem ferir as legllimas aspirações 
das populações de núcleos urbanos que possuam 
identidade, dimensão ecoilômica e vontade política 
de autogovemar-se. · 

Esse foi o fundamento do nosso voto na Co
missão de Constituição e Justiça, pela aprovação da 
Proposta de Emenda Constitucional n" 22. 

Os elevados objetivos da proposta do Executi
vo serão alcançados com maior brevidade pela pro
posição de lei de iniciativa da Câmara e em tramita
ção rápida no Senado da República. As emancipa
ções recentemente ocorridas já não correm o risco 
de inviabilidade, até porque as eleições dos novos 
municfpios serão efetivamente· realizadas no próxi
mo dia 3 de outubro. 

Era essa, Sr. Presidente, a exposição que que
ria ~r. para tranqüillzar as lideranças políticas no 
que tange às eleições municipais dos Municípios no
vos. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy - Soli
cito ao Senador Geraldo Melo que assuma a Presi
dência para que eu possa fazer uma breve comuni
cação. 

O Sr. Eduardo SUplicy, suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidencia, que 
é ocupada pelo Sr. Geraldo Melo. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Conce
do a palavra ao Senador Eduardo Suplicy para uma 
breve comunicação. 

. O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Para 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, assinalou 
hoje o Senador Josaphat Marinho a sua preocupa
ção com o fato de o Banco do Brasil ter acusado 
prejufzo recorde de R$7,8 bilhões, significativamente 
superior ao prejufzo de R$4,2 bilhões anunciados 
em 1995. Em abril passado, a instituição recebeu 

um aporte do capital.do Tesouro Nacional de R$8 bi
lhões • 

Dada a natureza pública da instituição, o fato 
de .seu acionista l)laior ser o .Tesouro Nacional e de 
esse resultado acabar tendo forte impacto sobre as 
finanças do Governo. faz-se necessário que o Sena
do. Federal.sej;l)nforrnado- sobre as qualidades das 
operações de crédito que têm caracterizado a vida 
do Banco do. Brasil, as gara)llias que têm sido ofere
cidas pelos seus clientes, sobre os critêrios para 
concessão de créditos e sobre as providências rela
tivas à responsabilização dos que tornaram decisões 
que possam ter contribufdo para os resultados apre-
sel)tados. · 

Assim, na direção do que expôs hoje o Sena
dor Josaphat Marinho, preparei um requerimento, 
para que o Ministro da Fazenda preste as seguintes 
informações: . 

1) Cópia da relação das pessoas ffsicas e jurf:. 
dicas cuja inadimplência contribuiu para que o Ban
co· do Brasil apresentasse no seu balanço relativo ao 
primeiro semestre de 1996 o prejufzo mencionado 
detalhando seus nomes ou razão social, ramo de ati
vidade, data das i:oncessões dos créditos, seus va
lores atualizados e as garantias constitufdas por 
cada um. 

2) Cópia dos relatórios técnicos que justifica
ram a autorização para a concessão das operações · 
dos cinqüenta maiores devedores inadimplentes. 

3) Que providências o Banco do Brasil está 
adotando com vistas a recuperar os créditos inadim
plentes? As garantias solicitadas não foram suficien
tes para que o Banco do Brasil pudesse resguardar 
a sua posição? 

4) Que providências o Banco do Brasil está 
adotando em relação às pessoas que autorizaram 
tais operações? 

Com respeito ao tema de que tratei ontem, as 
perguntas contidas no requerimento de informações 
que registrei hoje são as seguintes: 

1) Que razões justificam a decisão adotada 
pelo Conselho Monetário Nacional em sua reunião 
de 25 de julho próximo passado, de liberar a cobran
ça da maioria dos serviços bancários? 

2) Que garantias há para os correntistas de 
que as normas estabelecidas pelas instituições fi
nanceiras não resultarão em cobranças abusivas, 
dado o caráter concentrado do setor bancário? 

3) Que razões justificam a decisão adotada de 
reduzir,de 120 para 1 00 por cento do valor do em
prestiino as garantias exigidas para que instituições 
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sob RAET tenham acesso ás linhas de liquidez do 
Banco Central? 

Sr. Presidente, R$7,8 bilhões de prejufzo do 
Banco·do Brasil contrastam com R$61 milhões que 
o BNDES anuncia no seu programa de crédito popu· 
lar, tanto no que diz respeito ao BNDES trabalhador 
quanto ao BNDES solidário. Inspirado no exemplo 
do Governo do Distrito -Federal,. o.Sanco do Traba· 
lhador; o Banco do Povo, esSà iniciativa do BNDES 
é importante. Ele começa com uma pequena quan
tia, R$61 milhões, para micro e pequenos empresá· 
rios. Ressalte-sé: o' valor dos inadimplente5 do San· 
co do Brasil; que normalmente· são grandes credo
res, é extraordinariamente maior. Cabe assinalar a 
releváncia daquilo que hoje o Senado está requeren
do, para obter as informações precisas •. ·. · 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Antes 

de encerrar a sessão, solicitaria ao Senador Eduar
do Suplicy que assumisse a Presidência dos traba· 
lhos, porque desejo fazer uma intervenção como Lí· 
derdoPSDB. 

. O Sr. GeraldO Melo, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduar
do Suplicy, suplente de Secretário. 

' 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy)- Tem 

a palavra o Senador Geraldo Melo, como Líder do 
PSDB. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Como Lí· 
der. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, desejo fazer uma observação em 
tomo da questão do Banco do Brasil, que está sen· 
do discutida aqui. 

Em primeiro lugar, embora preze muito a ques· 
tão do sigilo bancário, não tenho nenhuma preocu· 
pação com o meu próprio. De forma que, para mos
trar a isenção com que vou prestar este -depoimento, 
quero que a Casa saiba que sou ligado a uma em
presa inadimplente perante o Banco do Brasil e que 
está sendo executada por ele. 

Portanto, eu poderia ser movido por certo res· 
sentimento e a minha postura poderia ser a de me 
servir da condição de Senador para agravar algum 
tipo de constrangimento que possa estar havendo 
nesse caso. Todavia, pelo contrário, eu desejava la· 
zer uma ponderação, antes que a severidade ou o 
gosto pelo espetáculo, que V. Ex" sabe que às ve
zes toma conta de muitas pessoas, e o descuido 
com relação ao conceito e à imagem dos outros per· 
mitissem que não levássemos em consideração es
ses pontos. 

Primeiro, o Presidente do Banco do Brasil é 
um homem com carreira no serviço público brasi
leiro e, até onde sei, não há notícia de que tenha 
desonrado algum cargo que ocupou ou que dele 
tenha saídb acusado de improbidade ou de incom
petência. 

Segundo, gostaria de lembrar que o Banco do 
Brasil não pode ser comparado·de forma linear com 
qualquer outro banco, mesmo com um banco públi
co que não tenha os mesmos atributos dele. O Ban
co do Brasil, além de ser uma instituição de crédito, 
foi usado até agora por todos os governos como um 
braço da ação ·de política ·econômica do Governo. 
Algumas vezes, o Governo Federal desenhava um 
programa a ser cumprido, éxecutado pelo Banco do 
Brasil, mesmo que o custo e as condições desse 
programa não fossem adequados para uma institui· 
ção bancária. E o Banco do Brasil, como um braço 
operacional do Governo na realização de políticas 
econômicas, muiias vezes, teve que absorver custos 
que uma instituição· gerida" por critérios exclusiva
mente privados não precisaria absorver. 

o ten:eiro ponto é que o prejufzo i:le que tanto 
se fala é fruto de uma decisão técnica. Definiu-se 
que operações em atraso a partir de determinada 
data deveriam ser levadas a prejuízo. Tudo isso sen
do feito de uma só vez faz aparecer um prejuízo mo
numental, e esse preju IZo monumental não é, por
tanto, fruto da qualidade da gestão atual do Banco 
do Brasil, não é resultado de nenhum tipo de irres
ponsabilidade da direção do Banco do Brasil. Mas 
se aquilo que estava nas contas do Banco e não era 
considerado prejufzo, sem que nenhum fato novo te
nha ocorrido, de um dia para outro, decide-se, por 
razões técnicas, lançar como prejuízo, aquilo real
mente gera uma situação de contas em vermelho 
que não existia antes. _ 

Estou fazendo essas ponderações apenas 
para evitar que o zelo, o exercício pleno, legitimo e 
adequado dos deveres e das prerrogativas desta 
Casa de fiscalizar os órgãos do Poder Executivo 
possa nos conduzir a praticar injustiças ou avaliar 
inadequadamente o trabalho que está sendo feito 
por essas autoridades. 

Rnalmente, eu queria pedir a atenção de V. 
Ex" e da Casa para o seguinte: se o que se deseja é 
realmente criar uma situação para privatizar o Banco 
do Brasil, deve-se continuar nessa linha, mostrando 
um Banco cheio de problemas e dificuldades, com o 
valor das suas ações em decadência e com uma si· 
tuação de desconfiança generalizada em tomo da 
instituição. Não váo faltar as vozes para dizer que a 
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solução,· diante disso, é vender este ativo que é, na 
verdade, um ativo da sociedade brasileira. 

Encerro minhas palavras com essa pondera
ção, que não é uma advertência, mas é alguma coi
sa que deixo, esperando que mereça uma reflexão 
séria a respeito do que acaba de ser dito. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) - No
bre Senador Geraldo Melo, o Banco do Brasil terá a 
oportunidade de responder - em especial o Ministro 
da Fazenda -, com clareza, todos os questionamen
tos que agora foram objeto da consideração de v. 
Ex", bem como dos Senadores que o antecederam 
nesta !arde. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en· 
cerrar os trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h34min.) 

COMISSÃO MISTA 

Destinada a examinar e emitir pare
cer sobre a Medida Provisória n• 1.483-
14, de 10 de julho de 1996, que "reduz o 
imposto de importação para os produtos 
que especifica e dá outras providências•. 

1• Reunião (Instalação), realizada em 16 de 
julho de 1996. 

Às quinze horas do dia dezesseis de julho do 
ano de mil novecentos e noventa e seis, na Sã1à n• 
4, da Ala Senador Nilo Coelho, anexo 11 do Senaao 
Federal, reúne-se a Comissão Mista acima especifi
cada. Presente os Senhores Parlamenlares: Fernan
do Bezerra, Waldeck Omelas, José Agripino, Couti
nho Jorge, Romeu Tuma, Sebastião Rocha, Beni 
Veras, José Carlos Aleluia e Cláudio Cajado. A Pre
sidência, exercida eventualmente pelo Senhor Sena
dor Waldeck Omelas, comunica que havendo núme
ro regimental, declara instalada a Comissão. A se
guir comunica que por acordo de Lideranças, foram 
indicados os Senhor:es Senadores Fernando Bezer
ra e Coutinho Jorge para exercerem as funções de 
Presidente e Vice-Presidente. A seguir, submete 
para apreciação dos Senhores membros, os nomes 
indicados. Não havendo quem se manifestasse çon
trário às indicações, foram considerados eleitos por 
aclamação. A seguir o Senhor Senador Waldeck Or
nelas convida os Senhores Senadores, Fernando 
Bezerra e Coutinho Jorge para assumirem a Presi
dência e a Vice-Presidência respeclivarnente. Dando 
continuidade aos trabalhos o Senhor Presidente de
signa o Senhor Deputado José C!iirt.os Aleluia para·, 
relater a matéria. Logo após concede a palavra ao 
Senhor Relator que apresenta Parecer favorável à 
admissibilidade da Medida Provisória. Ato contínuo é 
a màtéria colocada em discussão e volação e sendo 
a mesma aprovada por unanimidade. Nada mais ha
vendo a tratar,, o Senhor Presidente declara encerra
do os trabalho, e para constar, eu, Sérgio da FOnse
ca Braga, Secretário da Comissão, lavrei a pres.lnte 
Ata que depois· de lida e aprovada será assinada 
pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 
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Ata da 28â Sessão não Deliberativa 
em 31 de julho de 1996 

2!! Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura' 

Pre$idência dos Srs.: Júlio Campos, Emandes Amorim 'e Jefferson Péres. 

(lnif?ia·se a sessão às 7 4h30min) 

. O SR,. PR~S!DENTE (Júlio Campos} - Declaro 
aberta a sessão. · · 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos} - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional· a Medida Provisória n• 1.463-3, adotada 
em 26 de julho de 1996.-e. publicada no dia 29 do 
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre ó reajuste dQ 
salário mínimo e ·dos benefícios da Previdênciâ So'
cial, altera alíquotas de i:óntribuição para a Seguri
dade Social e institui contribuição para_ os servido~ 
i nativos da Unia!:>~. · 

I ~ • • • • • 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5" do ar!. 2ll da Resolução n• 
1/89-CN, fica· assim constituída a Comissão Mista in: 
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares Suplentes 

PMDB. 

Jáder Barbalho 1 .Nabor Junior 
Ronaldo Cunha Uma 2.Gerson Camata 

PFL 

Francelina Pereira 1.José Bianco 
Waldeck Omelas 2.0dacir Soares 

PSDB. 

Sérgio Machado 1.Geraldo Melo 

PSB. 

Antônio Carlos Valadares 1.Ademir Andrade. 

PPS 

Roberto Freire 1.Deputados 

Titulares suplentes 

Bloco (PFLiPTB} 

José Carlos Aleluia 
João Mellão Neto 

1. Vil mar Rocha 
2.Paulo Cordeiro. 

Bloco (PMDBIPSDIPSliPSC) 

Sandro Mabel 1.0scar Andrade 

· E!loco (PPBJPL} · 

Valdomiro M'!Qer _.: . 1.0delmo leão. 

PSDB 
Nelson oioch 1.1Jdemar Kussillr 

PDT 
Matheus Schmidt 1.SIMd Abreu 

·psB. 
Alexandre Cardoso. 1.Ricardo Heráclio 

De acordo com a .. Resolução n• 1, de 1989-CN, 
fica e$1;1eleçido 9 seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 31-7-96 - designação da Comissão Mista 
. Dia .1.'4!-96 ~instalação da Comissão Mista 
Até 3-8-96 - prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade . 

Até 12~96 - prazo final da Comissão Mista 
Até 27-8-96- prazo no Congresso Nacional 

. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Se
nhor Presidente da República enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.464-11, adotada 
em 26 de julho de 1996 e publicada no dia 29 do 
mesmo mês e ano; que "acrescenta parágrafo ao 
ar!. 75 da Lei n• 4.728, de 14 de julho de 1965". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5" do art. 22 da Resolução n2 

1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares · Suplentes 

Jáder Barbalho 
Ronaldo Cunha Uma 

João Rocha 
Bello Parga 

PMDB 

PFL 

1.Nabor Júnior 
2.Gerson Camata 

1.0dacir Soares 
2.Jonas Pinheiro. 
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PSDB 

Sérgio Machado 1.Geraldo Melo 

PPB. 

Epitácio Cafeteira . 1.Esperidião Amin. 

PSL 

Romeu Tum~·.<·. 1 ,~eputados 

TitUlares . _Suplente!; 

, Bloco (PRJPTB) 
:. ; ' 

Régis de Oliveira 1.José C. Coutinho 
Paulo Bauer · · · ' 2:Ciáudio Cajado 

Bidéó·(PMDBJPSDIPSLJPSC). 

Geddel VIeira Uma 1.Max Rosenmann. 
' ...... _·, 

Bloco (PPBJPL) 

1.J~J~ma 

PSDB 

Jovair Arantes ·.' ·. 1 Zulaiê Cobra, · 

Aldo Rebelo .... 

PP~ .. 
Sérgio Arouca·.- · · · .. · • ,. • : • 1.Augosto carvalho 

. '.' ••••• • • • • y' '. ~. • '. 

De acordo oom a ReooJuÇãÕ n° .1, de 1989-CN, 
f.ca estabelecido p seguinte çalendárió para a trami-
tação da matéria:.. · · · · • · 

Dia31-7-96- designação da Comissão Mista 

Dia 1 "-8-96 • instalação .d~ Comissão Mista 

· Até 3-8-9S : prazo para recebimento de emen
das e para a Comissão Mist!: emitir o parecer sobre 
a admissibilidade: · : : · ' · 

Até 12-8-96 - prazo final da Comissão Mista 

Até 27-8-96 - prazo no Congresso Nacional 

O SR. PRESID!õNTE (Jillio campos) • O Se
nhor Presidente da República. enviou ao Congresso 
Nacional a Medida Provisória n• 1.465-5, adotada 
em 26 de julho de 1996 e publicada no dia 29 do 
mesmo mês e ano, que •acrescenta § 5" ao art. 4° 
da Lei n• 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá outras 
prol(idências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da Resolução n• 
1/89oCN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

" 

Titulares 

Senadores 

Suplente!; 

PMDB 

Jáder Barbalho 
Ronaldo Cunha Uma 

1.Nabor Júnior 
2.Gerson Carnata 

Freitas Neto 
Vilson Kleinübing 

Sérgio Machildo 

Sebasfião Rocha 
; ... 

Eduardo.Suplicy 

PFl 

i=' soEi 

PDT 

: : J;>T. . 

1.Beilo Parga 
2.Júlio campos 

1 .-Darcy Ribeiro. 

1.La_u_ro campos 

~· Deputados 

TitÚJares ' 
. . -~ 

· · supJentes 

. Bloco (PRJPTB) 

Magno Bacefar · · 1.Rogéno Silva 
José Carlos Aleluia 2.Sainey Filho. 

Bloco (PMDÉ!iPSDIPSUPSC) 

D!i! V<g!lasoo ; , . 

Eraldo Trindade 

1.Eudoro Pedroza 

Bloco {PPBIPL) 

1.Agnaldo Timóteo. 

PSDB 

José Thomaz Nonô 1.Nelson Otoch 

PV 

Fernando Gabeira 1 

PMN 

Bosoo França . 1.Melquíades Neto 

De acordo com a Resolução n• 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 31-7-96- designação da Comissão Mista 
Dia ·1"-8-96- instalação da Comissão Mista 
Até 3-8-96 - prazo para recebimento de emen

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade 

Até 12-8-96- prazo final da Comissão Mista 
Até 27-8-96 - prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Há ora

dores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 

Suplicy. 
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S. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente. Senador Júlio Campos, 
Sr's e Srs .. Senadores, estou enviando, nesta 
tarde, o seguinte ofício ao Exm• Sr. Sérgio Ro
berto Vieira da Motta, Ministro das Comunicaçõ
es, diante do comportamento de S. Ex" em sole
nidades, nas quais procurou usar da sua condi
ção de Ministro para falar a. respeito de fatos que 
não correspondem à verdade. 

Prezado Ministro Sérgio Motta: 
Na condição de cidadão brasileiro e 

paulistano, Vossa· Excelência tem todo o 
direito de estar expondo o seu ponto de 
vista' em defesa do candidato de seu parti

. do p'àra a prefeitura de São Paulo. É claro 
que tem toda a •liberdade de fazer as crfti-

. cas que avaliar procedentes aos candida
tos adversários. Como Ministro das Comu
nicações do Governo Fernando Henrique 
Cardoso, entretanto, Vossa· Excelência 
tem que· ter a responsabilidade, primeiro, 
de estar bem informado e, em segundo, de 
falar a verdade. 

. Pela segunda vez, em cinco dias, Vos
sa Excelência. aprovettou-se da circunstân
cia de estar falando em cerimônias oficiais, 
perante os meios de comunicação, para ata
car a candidata à prefeitura pela coligação 
"Sim por São Paulo", a ex-prefetta Luíza 
Erundina de Sousa. A primeira deu-se no 
Palácio dos Bandeirantes, durante o lança
mento do programa de telefonia comunitária 
da Telesp, e a segunda, no Ministério das 
Comunicações, por ocasião da recepção 
aos nossos atetas premiados nas Olimpía
das de Atlanta. Considero que suas palavras 
constituem-se em grave distorção da reali
dade: "Não queremos um boneco de prefei
to, não queremos quem já foi prefeita e 
abandonou a prefeitura com os piores índi
ces sociais, e nem um explorador da crendi
ce popular." 

A evolução dos principais indicadores 
sociais estreitamente relacionados ao traba
lho desenvolvido pela Prefeitura Municipal 
de São Paulo durante os anos 1989-1992, 
gestão de Luíza Erundina, demonstra uma 
signfficativa melhora em praticamente todos 
os indicadores sociais, de acordo com le-

vantamento da Fundação Sistema Estadual 
de Análise de Dados do Estado de São Pau
lo,SEADE. 

.. Especialmente aqueles que estavam sob in
fluência da ação direta da Prefeita Luíza Erundina 
de Sousa. 

Assim, conforme demonstra a tabela anexa, a 
taxa de mortalidade infantil reduziu-se de 34,77, em 
1988, último ano da gestão Jãnio Quadros, para 
25,23 por mil nascidos vivos, em 1992, apresentan
do um decréscimo consistente em cada ano da ges
tão Luíza Erundina. 

Na tabela abaixo, Sr. Presidente, vou agora ci
tar os dados ano a ano. Taxa de mortalidade infantil 
em1988, 34,77; 1989;31,02"/o; 1990, 30,90%; 1991, 
26,03; 1992, 25,23%. 

. o número de leitos governamentais em 
hospitais municipais cresceu de 1.826, em 
1988/para 2.645, em 1992,'·apresentando 
um crescimentO constante ano a ano. 

O número de matrículas na rede muni
cipal de Primeiro Grau cresceu de 420.793, 
em 1988, para 497.400, ·em 1992. Por sua 
vez, a taxa de reprovação no ensino público 
municipal de Primeiro Grau caiu de 18,93% 
para 11,06% respectivamente. 

Por outro lado, por respeito à verdade, 
é importante que V. Ex" considere que, dos 
18 projetes brasileiros escolhidos pela Se
cretaria de Pomicas Urbanas- Sepurb -,do 
Ministério do Planejamento, para repre
sentar o País na Conferência da ONU, Habi
tat 11, em Istambul, em 1996, 8 foram implan
tados por prefeituras do PT; muito embora o 
Partido dos Trabalhadores; de Luíza Erundi
na, seja responsável diretamente por ape
nas 52 administrações municipais no Brasil. 

Um dos projetes que ali mereceram 
destaque foi justamente a construção de ha
bitações populares, através de mutirões, du
rante o Governo Luíza Erundina, conforme 
apresentado pelas arquitetas Ermínia Mari
cato e Raquel Rolnik. Acabaram sendo 19 
os projetos brasileiros apresentados na .Cú
pula Mundial das Cidades, uma vez que 
também o projeto de Santos, relativo à políti
ca de atendimento de crianças em situação 
de risco, da prefeitura de David Capistrano, 
do PT, também foi escolhido diretamente 
pelas Nações Unidas. 

É importante que V. Ex" tenha preocu
pação social, pois, quando fala, parece que 
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mexe um pouco com os brios do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Assim, reco
mendo que esteja ressaltando a evolução 
dos índices de desemprego na grande São 
Paulo e no Brasil, conforme os dados divul

. gados pela Fundação SEADE e DIEESE, e 
pelo IBGE, desde o início' de 1995. Para a 
grande··São Paulo,- a ·taxa de desemprego 
aberto passou de 5,08%, em janeiro de 
1995, para 6,98%, em maio de 1996, confor
me o IBGE. Segundo a Fundação SEADE
OIEESE, a taxa de desemprego aberto pas
sou de 8,6%, em dezembro de 1994, para 
1 O, 7% da população· economicamente ativa 
em junho de 1996. Considerando o desem
prego oculto pelo trabalho precário e pelo 
desalento. a taxa geral de desemprego al
cançou .16,2%, nível recorde, em junho últi
mo. Infelizmente, o agravamento. do proble
ma dp: Çesempregó não atinge apenas a re
gião metropolitana de São Paulo, mas todo 
o Brasil.:. 

Continue> à di.sposição de V. Ex" para 
urnà conversa sobre cómo, contribuir para 
que o Brasil deixe de ser o campeão mun
dial da desigualdade. Sinto que estejam 
sempre. considerando (j_ue outros assuntos 
sejam niais importantes do que esse. 

Respettosamente, 
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy. 
Gostaria de salientar que conheço o Ministro 

Sérgio Motta desde o tempo em que éramos estu
dantes. Ele frequentava a Faculdade de Engenharia 
Industrial - FEl -, da PUC, em São Paulo, e eu Presi
dente do Centro Acadêmico da Escola de Adminis
tração de Empresas, da Fundação Getúlio Vargas. 

Sérgio já era um grande articulador político 
àquela época. Foi uma das pessoas que, em 1962, 
articularam para que José Serra fosse Presidente da 
UEE - União Estadual dos Estudantes-, num con
gresso, em Valinhos. Fui uma das pessoas que con
tribuíram para a eleição do então candidato à presi
dência da UEE, em 1963, em um congresso da 
UNE, em Santo André. Novamente lá estava Sérgio 
Moita, também auxiliando a vttória de José Serra 
para Presidente da UNE, ocasião em que ambos 
pertenciam à Ação Popular. Eu não pertencia a qual
quer dessas organizações, era independente. Mas 
eu linha afinidade com muitas dessas proposições, 
por exemplo, com respeito à questão de justiça so
cial no País. Por isso, à época, votei em José Serra 
para Presidente da UNE. 

Em 1964, tendo sido decretado o fim do pro
cesso de representação da organização das entida
des estudantis, pelo Governo Castello Branco e pelo 
então Ministro da Educação Flávio Suplicy de Lacer
da, ele quis proibir a existência dos Centros Acadê
micos - da UEE, da UNE. Ainda que primo em se
gundo grau de meu pai, tfnhamos sérias divergên
cias. 

Como Presidente do Centro Acadêmico da 
Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Administra
ção de Empresas, participei do encontro da UEE, 
que não era considerada entidade reconhecida pelo 
Governo Castello Branco. Foi nessa época que me 
aproximei um pouco de Sérgio Moita. Ele inclusive 
relembra que nos encontramos, quando recomen
dou que me procurassem - eu era da FGV - para ser 
membro da entidade e fui eleito 2° vice-Presid!!nte 
da UEE. Nessa ocasião, primórdios do regime mili
tar, a UEE já se encontrava mais ou menos em regi
me semiclandestino. 

. É com esse senso de companheirismo que en
vio essa carta ao Ministro Sérgio Moita. 

Ressalto que, durante o primeiro semestre, in
sisti com S. Ex" para que tivéssemos um diálogo so
bre as questões relativas à desigualdade social; gos
taria de saber como contribuir para resolver esses 
problemas. Embora S. Ex" seja Ministro das Comu
nicações, sempre tratou dos assuntos relacionados 
às questões sociais. Foi ele quem. no ano passado, 
chamou a atenção do Comunidade Solidária e disse 
que não estava havendo ações contundentes que 
viabilizassem o programa, para transformar o estado 
de coisas do Pafs. E usou, inclusive, termos fortes 
nesse sentido. 

Com esse espírito de companheirismo, repito, 
que eu disse que gostaria de conversar sobre o 
tema. Mas S. Ex• tem procurado adiar o encontro. 

Como entrou nessa seara, resolvi enviar-lhe 
essa carta hoje, a fim de que, quando tratar da ques
tão social, sobretudo na campanha eleitoral, em São 
Paulo, que o faça expressando a verdade e jamais 
distorcendo fatos importantes. 

O fato concreto - e a população de São Paulo 
hoje o reconhece - é que Luíza Erundina de Sousa 
foi uma Prefetta que se preocupou com as questões 
sociais, que conseguiu baixar os índices de mortali
dade infantil, que conseguiu aumentar sobremaneira 
o número de leitos hospitalares, que abriu seis hos
pitais, que diminuiu a evasão, a repetência escolar, 
Lufza Erundina construiu mais habitações do que 
qualquer dos prefettos anteriores, inclusive do atual. 
Houve algo forte, reconhecido por todos, ria gestão 
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Lurza Erundina e que a levou novamente a ser can· 
didata à prefeita: a preocupação em melhorar a edu
cação, a saúde, com propostas novas, como por 
exemplo a do bilhete único. 

Segundo essa proposição - e há experiências 
em outras cidades do mundo, como São Francisco, 
Milão e todas as cidades italianas • qualquer pessoa 
que toma um ônibus em um ponto da cidade pode 
andar por cerca de duas horas com um único bilhete 
e transferir-se de uma linha para outra ao preço de 
uma tarifa módica. A Prefeita Lufza Erundina, tam
bém levando em conta as ·experiências positivas do 
Governo do Distrito Federal, do GOvernador Cristó
vam Buarque; de Ribeirão Preto, de Antônio Palocci; 
de Sertãozinho, · do Waldir T)igo; de Campinas, de 
José Roberto Magalhães Teixeira; propõe a institui
ção em São Paulo de um Programa de Garantia de 
Renda Mínima relacionada à educação. O candidato 
Francisco Rossi e .o seu vice, Marcos Cintra, resol
veram dizer que não concordam com tal proposição. 
Eles J1ão entenderam que se trata de um diretto à ci
dadania, que se trata de uma proposta que vem 
transformando o Brasil em muitos os lugares. Até 
mesmo em Mana.us, onde os candidatos não são do 
PT, há proposta de instituição do Programa de Ga· 
rantia de Renda Mínima. Em Boa yista, a Prefeita 
Teresa Jucá, conforme anunciou o Senador Romero 
Jucá, instituiu a bolsa-escola, implantada nos mol
des do Governo Cristóvam Buarque - aliás· esse pro
jeto foi considerado pela Fundação Getúlio Vargas e 
pela Fundação Ford como um dos que mais se des
tacou para transformar a realidade social no Brasil. 

Assim, Sr. Presidente, ressalto que falar de 
Lufza Erundina na tribuna do Senado Federal é falar 
de um tema nacional. Não é à toa que a disputa em 
São Paulo está repercutindo em todo o Brasil. É 
bom que o Senado e os Senadores saibam que Luí
za Erundina encontra-se à frente dos demais candi
datos. As pesquisas de opinião dão a ela índices de 
votação da ordem de 27, 28 e 33o/o, o que nos hiva a 
acreditar na sua vitória. Se os adversários quiserem 
combatê-la, que o façam falando fatos verdadeiros, 
e não distorcendo-os. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su
plicy, o Sr. Júlio Campos, 2• Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Emandes Amorim, 4• Se
cretário. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) • 
Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio campos, 
por cessão do Senador Bernardo Cabral. 

S. Ex" tem a palavra por vinte minutos. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL·MT. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) • Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, dois assuntos me trazem à 
tnbuna do Sení!do Federal na tarde de hoje. O pri· 
meiro deles é um fato ocorrido ontem em Mato Gros
so: o falecimento do. Padre Raimundo Conceição 
Pombo Moreira da Cruz. Salesiano de Dom Bosco, 
mato-grossense, nascido há 83 anos na cidade de 
Corumbá, hoje Mato Grosso do Sul, destacou-se 
não s6 como professor emérito do Colégio Salesiano 
São Gonçalo de· Cuiabá, do qual fui aluno do admis
são até o segundo ano científico, como também 
como diretor de colégio; representante da Funa
bem, órgão do Ministério da Justiça; durante mais 
de 20 anos, em Mato Grosso, presidente do Con
selho Estadual de Educação durante longas déca· 
das, membro emérito da Academia Mato-Grossen
se de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico 
deMatoGrosso,,.ci.:c :;; .. ····, .,:.''J'·"' .· .. 

·. · o Padre Poiribó; 'éomó 'ela· éonhecido em todo 
o Estado de Mato Grosso, e também no Brasil, fez 
uma incursão breve pela política em 1978, quando 
teve a primeira eleição após a divisão territorial de 
Mato Grosso, efetuada pela Lei Complementar n• 
31, de 1977. O Padre Pombo disputou pelo arrtigo 
MDB a eleição a senador da República, mas, na 
soma de sublegendas, a Arena elegeu o então Se
nador VICente Porto. 

Posteriormente, em 1982, o Padre Raimundo 
Pombo disputou comigo o Governo de Mato Grosso 
- era o Professor contra o aluno. Tove o privilégio de 
ser o candidato do PDS ao Governo de Mato Gros
so, enfrentando aquele aguerrido Padre Salesiano e 
homem l:le letras • muito culto o Padre Raimundo 
Pombo -, na disputa pelo Governo de Mato Grosso. 
Na época, ele tinha 68 anos de idade, e eu ainda 
mutto jovem. com 35 anos de idade. Foi urna batalha 
das mais renhidas da história polftica de Mato Gros
so. Tive a honra de ser eleito por uma diferença de 
pouco mais de 15 mil votos em cerca de 500 mil 
eleitores naquele pletto. Mesmo sendo contendores, 
tendo disputado o cargo de Governador e ganho as 
eleições pela vontade livre e soberana do povo, nun
ca tivemos nenhuma dificuldade de relacionamento 
pessoal. Tanto é verdade que, como Governador do 
Estado, mantive-o na condição de membro do Con
selho Estadual de Educação de Mato Grosso, embo
ra munes dos meus correligionários, na época, até 
achassem que não devíamos ter tomado essa alitu· 
do;! .. Não me arrependo, como Governador do Esta-

· do·, de ter dado a ele a oportunidade- mesmo tendo 
sido meu adversário político e contendor naquele 
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pleito - de continuar presidindo o Conselho Estadual 
de Educação. 

Após aquele período, em 1986, novamente já 
fora do PMDB, disputou a vaga de Senador, mas 
sem a sublegenda. Teve rucpressiva votação, mas 
não conseguiu, mais uma vez, vir para o Senado Fe- · 
dera! representar o Estado do. Mato Grosso corno 
era o seu desejo e seu sonho de homem mato-gros-
sense. · · 

Retomando às atividades religiosas, nos últi
mos 3 anos, após um derrame cerebral, passou a 
moràr no Patronato Santo Antônio, onde se faz a for
mação de padres salesianos em Mato Grosso. Na 
humildade de seu quarto, ftz a ele uma visita. 8e, 
bastante emocionado, embora· com alguns proble
mas em parte do seu corpo, embora com o lado es
querdo paralisado, completamente lúcido contou-me 
a história viva de Mato Grosso. Deu-me muitos con
selhos, dizendo estar feliz em receber a minha visita, 
pois demonstre> não só a nossa amizade e gratidão 
como aluno, :mas o nosso espírito elevado de adver
sário polftico e de novo correligionário. 

Nas eleições de 1990 - lembro-me - ele fez 
questão de, durante o horário politico eleitoral, de
clarar o seu voto para Júfio Campos ao Senado Fe
deral. Disse também que vota_ria no meu irmão, o 
empresário Jaime Campos para Governador de 
Mato Grosso, que depois lhe honrou com a Comen
da da Ordem do Mérilo de Mato Grosso, na catego
ria de Grande Oficial. 

É por isso que, nesta oportunidade, em meu 
nome; em nome da Bancada de Mato Grosso, quero 
registrar, nos Anais do Senado, o falecimento desse 
grande homem público e religioso mato-grossense e 
dizer da perda sofrida pelo nosso Estado com a mor
te do Padre Raimundo Pombo. 

Tenho certeza de que falo, em especial, em 
nome dos Senadores Jonas Pinheiro e Carlos Be
zerra, que hoje, se aqui estivessem, estariam dando 
também os seus depoimentos sobre a vida íntegra 
do Padre Raimundo Pombo. Fomos adversários po
líticos, mas jamais deixamos de ter o respeito um 
pelo outro e, da minha parte, a admiração de um ex
aluno para com o professor. 

Portanto, quero assinalar, da tribuna do Sena
do, os meus sentimentos por essa perda <'lo povo 
mato-grossense, que, tenho certeza, também foi 
grande para a missão salesiana de Mato Grosso, a 
qu1!1 já desempenhou grande trabalho em prol da 
educação, não só dos brancos como, também, dos 
povos indígenas do meu Estado. A missão salesiana 

de Mato Grosso, da qual Padre Raimundo · -.t>o 
pontificava como um dos seus grandes líderes, -... 
de ontem está enlutada. Tenho certeza absoluta de 
que Deus, misericordioso como é, já terá, neste ins
tante, ao seu lado, a figura desse grande religioso, 
desse grande sacerdote, desse grande Professor de 
Português, de Matemática, de Geografia, de Geo
metria, uma verdadeira enciclopédia, desse intelec
tual que foi o Padre Raimundo Pombo, que;-pa!Jl1lr:i
vilégio nosso, ocupava a Cadeira n• 4 da Academia 
Mato-grossense de Letras, substituindo a figura inol
vidável de O. Francisco de Aquino Correia, o prínci
pe da poesia mato-grossense, que foi Arcebispo de 
Cuiabá. · · 

Nesta oportunidade, envio aos integrantes da 
missão salesiana de Mato Grosso e aos familiares 
de Padre Raimundo Pombo os noSsos mais profun
dos sentimentos. 

."~: :_q _Sr, Edii3R.í<i.~Piicy- .t:>ermite-me v. Ex' 
um aparte? 

O SR, JÚUO CAMPOS - Ouço com atenção o 
aparte de V. Ex', Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr; Eduardo Supllcy - Senador Júlio Cam
pos, solidarizO-me com V. Ex' nas condolências ao 
Padre Raimundo Pombo. Gostaria de aproveitar 
esta oportunidade, uma vez que V. EÍ<" estava via
jando nos dias da semana passada. quando dei 
prosseguimento àquilo que foi o resultado de um 
diálogo nosso na sexta-feira da semana retrasada. 
Na ocasião, V. Ex" havia feito um discurso analisan
do os procedimentos do Movimento dos Trabalhado
res Rurais Sem-Terra e falando da reforma agrária. 
Sugeri que tivéssemos úm debate no Senado relati
vamente à questão da terra, do Movimento dos Tra
balhadores Rurais Sem-Terra e da reforma agrária, 
com representantes dos trabalhadores e das entida
des representativas dos agricultores. Na semana 
passada. dando prosseguimento à idéia acolhida por 
V. Ex' em seu pronunciamento, fiz o requerimento e 
liguei para o seu gabinete, recebendo a informação 
de que estava viajando naquele dia. Mostrei o re
querimento a inúmeros Senadores, e todos eles fize
ram questão de assiná-lo. O requerimento foi entre
gue à Comissão de Assuntos Econõmicos para con
sideração; o Senador Gilberto Miranda, na medida 
em que apenas cerca de 11 membros estiveram 
presentes à Comissão, na quarta-feira passada, 
preferiu que o mesmo fosse votado com quorum 
na próxima semana. Estou falando sobre esse re
querimento, o qual é resultado de nosso diálogo, 
porque gostaria muito que V. Ex' também o assi-
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nasse antes da votação do mesmo, que se dará na 
próxima terça-feira 

O SR. JÚUO CAMPOS· Com muita honra 
O Sr. Eduardo Suplicy- Recordando, esse re

querimento propõe que, numa reunião conjunta da 
Comissão de Assuntos Econômicos e da Comissão 
de Assuntos Sociais, sejam convidados para um de
bate o Presidente da Contag, Francisco Urbano; o 
Presidente da Confederação Nacional da Agricultu
ra, Sr. Antônio Ernesto Wemer de Salvo; o Presiden
te da Sociedade Rural Brasileira, Luiz Marcos Supli· 
cy Hafers; os coordenadores do Movimento dos Tra
balhadores Rurais Sem-Terra, João Pedro Stédile e 
Gil Mauro; e o Sr. Francisco, Presidente da Federa
ção das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil -
COAGRE, além dos Ministros da Reforma Agrária e 
da Agricultura, Raul Jungmann e Arlindo Porto, con
forme tínhamos aqui explicitado. O requerimento já 
está colocado à consideração e seria importante que 
no mesmo constasse a assinatura de V. Ex', porque 
se trata de uma iniciativa nossa, conjunta. 

o· SR. JÚUO CAMPOS· Com muito prazer. 
O Sr. Eduardo Suplicy.- A reunião para o de

bate está proposta para o dia 12 e há diversos con
vidados; se todos estiverem de acordo, a semana 
programada seria essa, pode ser ~bém no dia 13 
ou 14. Mas gostaria que, na ocasião, V. Ex' estives
se presente. 

O SR. JÚUO CAMPOS • Estarei. Fez muito 
bem V. Ex", Senador Eduardo Suplicy, em dar pros
seguimento àquele nosso entendimento, porque o 
assunto da reforma agrária é urgente, e a minha au
sência não seria motivo para que se postergasse a 
apresentação do requerimento; tinha V. Ex" toda a 
minha autorização nesse sentido. 

Vou procurar a Comissão de Assuntos Eccnõ
micos, onde está o requerimento, para nele colocar 
a minha assinatura. Estaremos não só participando, 
como também ajudando a viabilizar essa reunião 
conjunta das duas Comissões: a de Assuntos Eco
nômicos e de Assuntos Sociais, para discutir, no Se
nado Federal, o problema da reforma agrária, assun
to urgente, que irei abordar ainda no meu pronuncia
mento. Em Mato Grosso existe até ameaça de inva
são do Palácio Paiaguás, por falta de cumprimento 
dos compromissos assumidos há um ano pelo lN· 
CRA cem os sem-terra do meu Estado, que lá estão 
desde essa época, em acampamentos provisórios. 

Acredito que este assunto é importante, é ur
gente e é prioridade do Governo Fernando Henri
que. Se Sua Excelência realmente quiser investir no 
social, o assunto da reforma agrária tem que servia-

bilizado a curto prazo, ainda mais num Estado como 
Mato Grosso, que tem muita terra para assentar não 
só os sem-terra do Estado, como todos os sem-terra 
do Brasil, já que possui 900 mil quilómetros quadra
dos de superfície, que representam quatro vezes o 
Estado de São Paulo em terras, das quais 80"/o de
las são altamente agricultáveis num projeto de colo
nização, num projeto de assuntos fundiários. 

O Sr. Eduardo SupUcy - Aliás, Senador Júlio 
Campos, o Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem-Terra es1á solicitando a mim, e. acredito que a 
V. Ex" também, para irmos a Mato Grosso dialogar 
com os participantes da passeata de mais de mil 
pessoas que es1á se encaminhando na direção de 
Cuiabá, para ali se encontrar com o Governador e 
com o INCRA e discutir como assegurar que se rea
lizem os assentamentos e a reforma agrária. AQUi 
es1á uma ·oportunidade para analisarmos a natureza 
do. movimento:. propugnam pela nãe:-violência, pro
pugnam por um ato. simbólico, uma passeata. uma 
caminhada por centenas de quilômetros, para cha
mar a atenção das autoridades, em todos os níveis, 
para que se efelivem os assentamentos, a reforma 
agrária • .. · · · · · ' · · ' 

O SR.. JÚUO CAMPOS· Muito Óbrigado. 
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o outro 

assunto que trago, na tarde de hoje, ao Senado, é 
este pronunciamento ·relacionado com a criação de 
Bolsas de Valores para os pequenos investidores do 
Pafs. 

Em diversos lugares do mundo, o capitalismo 
tem-se tomado mais popular e democrático por meio 
da participação de 'pequenos e médios poupadores 
que investem em ações de companhias de vários ta
manhos. Em alguns países da Europa e, em espe
cial, nos Estados Unidos, há muito tempo que a po
pulação tem o costume de destinar grande parte de 
suas economias para a compra de açôes; ao contrá
rio do que acontece no Brasil, onde a Bolsa de Valo
res é vista como um lugar exclusivo de grandes ca
pitalistas, espaço para grandes jogadas e manipula
ções, que não merece a confiança do pequeno in
vestidor. · 

A bem da verdade, não podemos culpar o apli
cador brasileiro por ter essa imagem desfavorável 
de nossas Bolsas, uma vez que elas têm sido, não 
poucas vezes, objeto de fraUdes nas últimas déca
das, acarretando prejuízos consideráveis para al
guns investidores. Mas esse é apenas mais um triste 
capítulo da inefiCiência de nosso Poder Judiciário, 
que parece considerar as pessoas de posses isen
tas do. ir(lpério. da lei, bem como as penitenciárias, 
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locais destinados exclusivamente a abrigar pessoas 
sem recursos, que não podem arcar com as despe
sas de um bom advogado. 

Deixando de lado, por ora, este assunto refe
rente à impunidade no Brasil, que nos exaspera a to
dos, o que desejo tratar no presente momento, con
tudo, é a necessidade de que. ~emos, no Brasil, 
mercados secundários onde se transacionem ações 
de pequenas e de médias empresas. A relevância 
da iniciativa ·em favor desse tipo de mercado secun
dário de ações não está somente na maior democra-· 
tização do capital das empresas brasileiras, motiva
ção a que aludi um pouco antes, mas também, e 
fundamentalmente, na expectativa de que isso acar-. 
rete a possibilidade de que 'ás pequenas e médias 
empresas brasileiras possam contar com uina fome· 
importante de financiamento para suas atividades e, 
dessa forma, e$C<3par do proibitivo mercado de em
préstimos bancários, cujas taxas de juios, verdadei'-. 
ras assassinas, estão na estratosfera; de 8% a·10% · 
ao mês. 

Acompanharíamos, nesse particular, a tendênc 
cia que se está delineando cada vez mais forte nos 
países europeus. Em Londres, a Alternativa lnves
tment Market festejou seu primeiro aniversário 
no mês passado; em Paris, a, Bolsa local, com 
as características mencionadas, chamadas Nou
veau Marché. Está previsto também o surgimen
to de Bolsas secundárias de ação de pequenas 
e medias empresas na Alemanha, na Bélgica, na 
Itália. Em setembro, aliás, começa a operar uma 
Bolsa pan-européia, em sintonia com o desejo 
demonstrado de unificar as regras financeiras e 
os mercados de valores em. toda a União Euro
péia, chamada EASDAQ. 

A grande vantagem das Bolsas secundárias de 
ações de segunda linha é que elas permitem maior 
liquidez para essas ações, que, normalmente, têm 
seu acesso impossibilitado às grandes Bolsas de 
Valores, as quais fazem exigências de volume de 
capital que as pequenas e médias empresas, pelo 
fato de serem pequenas e médias, não conseguem 
jamais alcançar. Assim, as pequenas e médias em
presas contam somente com o mercado bancário de 
empréstimos para levantar recursos para investi
mento. No caso do Brasil, como já disse, os juros 
proibitivos praticamente inviabilizam essa única al
ternativa. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senado
res, eu gostaria de lançar em solo pátrio essa idéia 
fecunda em favor do surgimento de Bolsas secundá
(>.:;~ p:::>r~ ";)_.ç?;;:;-:;--dP. segunda linha em todo o Brr.~sli. 

Era o ·que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao Senador Franeelino Pereira. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador José Eduardo 
Outra. S. Ex" dispõe de 20 minutos.· 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -8E. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, eu queria 
aproveitar esta sessão para falar. sobre dois assun
tos. O primeiro é apenas. o registro de uma preocu-. 
pação, a partir de notreõas que estamos lendo nos 
jornais, acerca da possibilidade das eleições do dia 
3- de outubro não virem a ser efetuadas, nas capi
tais, de m?~neira informatizada, como estava previsto 
inicialmente. · .. Consideramos que a informatização. 
das .. eleiçõeS brasileiras .é um passo decisivo no ca-. 
minho de, se.não evitar,. pelo menos limitar, drastica, 
mente, a possibilidade de fraude. 

TIVe a oportunidade de registrar da tribuna do 
Senado que' no meu Estàdo, Sergipe; houve uma 
fraude comprovada. Depois do processo de reconta
gero, houve uma modificação da composição da As
sembléia Legislativa daquele Estado. Infelizmente se 
comprovou a fraude, se corrigiu o erro, mas não se 
apurou e nem se puniu os responsáveis pela mes
ma. 

Agora li as notícias de que, em função de erros 
ou de falhas .na máquina de votar, há a possibilidade 
de se não implementar essa votação informatizada 
nas capitais. Desejo manifestar nosso estranhamen
to, primeiro porque o software para essa votação é 
relativamente simples, não é nenhum bicho-de-sete
cabeças, e poderá ser corrigido até o período das 
eleições; a máquina propriamente dita também é re
lativamente simples. Surpreende-me ver que em 
função de problemas com as máquinas, particular
mente nas simulações aconteeõdas em Curitiba - li, 
nos jornais, que até estavam culpando o clima de 
Curitiba pelo fato desses problemas-, máquinas que 
foram compradas, parece-me, por R$70 milhões, es
tas não sejam utilizadas. Quero crer que, em função 
até da simplicidade tanto da máquina quanto do 
software, seja perfeitamente possível se corrigires
ses erros, essas falhas que vêm sendo detectadas 
para que as eleições nas capitais sejam realizadas 
de maneira informatizada. Seria um retrocesso muito 
grande se isso não viesse a acontecer no próximo 
d!::o, 3 óe ot !!"'J~:"'(l 
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Mas o assunto principal que eu gostaria de vol
tara falar, pela enésima vez, nesta Casa, é que vejo 
que o nosso projeto, que condiciona a privatização 
da Companhia Vale do Rio Doce à autorização legis
lativa do Congresso Nacional, está novamente na 
pauta para o dia 14 de agosto. Espero quê desta vez 
o projeto seja votado - aprovado, arquivado ou modi
ficado·-, pois sinceramente não dá mais para se 
adiar a votação dessa matéria, já que esse projeto 
passou por três Comissões e tem parecer favorável 
de duas delas: Comissões de Assuntos Econõmicos 
e Comissão de Cónstituíção, Justiçà-e Cidadania; e 
desfavorável de outra: a Comissão de infra-estrutU
ra. Nesta Comissão existe. um substitutiÍto de autoria 
do Senador Vilson Kleinübing que, na pÍá.tica, acaba 
com o projeto, porque parte do princípiO, que a Valt:i 
será privatizada e simplesmente estabelece a obri
gatoriedade do Senado receber, com 3Ô dias de an
tecedência, a cópia do edital de privatiZação. ·sé 'õ 
Senado não góSta:r"cto êcfiiàÇnada ~pódê' fázêÇpo(
que; mantida à atual iegislaÇão, cabe áo ExeciJtiito 
essa privatização. Além disso, o subSÍiiutivo do se
nador Vilson Kleinübing estabelece que os recursos 
da privatização da venda da Vale do Rio Doce sejam 
aplicados em infra-estrutura prioritariamente nos Es
tados onde a empresa já alua. . 

Já tive a oportunidade de tecer comentários so
bre esse substitutivo, mas espero que pelo menos 
no dia 14 de agosto o projeto venha a ,ser votado e 
não cheguem novos requerimentos de adiamento. 
Talvez, agora, haja um requerimento SÕb a alegação 
de que a Vale do Rio Doce exporta multo, para que 
a Comissão de Relações Exteriores analise; talvez 
se solicite que a ComisSão de EducaÇão analise o 
projeto, sob a alegação de que o fundo 'de desenvol
vimento da Vale do Rio Doce é aplicado à constru
ção de escolas em muitos municípios; ou talvez sur-
jam outras manobras protelatórias. ' · 

Entendo que não dá mais para o Senado conti
nuar adotando a política de avestruz em relação a 
essa matéria e deve deliberar, de maneira definitiva, 
se quer ou não ter a palavra final sobre essa ques
tão, pois o processo de avaliação da companhia já 
está sendo praticamente concluído, inclusive o valor 
a que o consórcio chegou é inferior ao valor da 
Companhia Vale do Rio Doce em Bolsa - que está 
em tomo de R$12 bilhões. 

O Plano Plurianual feito pelo Governo Federal, 
que previa recursos para investimentos em infra-es
trutura, estabelece como preço possível da Compa
nhia Vale do Rio Doce R$14 bilhões e o consórcio 
chega a um valor de R$1 O bilhões. 

Se considerarmos que a União detém ape
nas 51% das ações, o que vai ser arrecadado 
com a venda da Companhia Vale do Rio Doce é 
apenas R$5 bilhões; ou seja, menos que um 
Banco Nacional. 

Como o nosso mandato é de mais 6 anos, que
ro fazer um registro para que const.e nos Anais do 
Senado Federal,' pórque possivelmente l:laqui a 3 ou 
4 anos vou voltar a esta tribuna para lembrar este 
registro. 

Nos Diários Oficiais de 22 e 24 de julho, fói 
publicada uma seria' dé 'alvarás de' pesquisa conce
didos à Companhia Vale do Rio Doce. Na segunda
feira, dia 22, existem 53 alvarás diqiésquisa e, na 
quarta-feira, dia 24 de julho, existérri 35 alvarás de 
pesquisa, todos eles concedidos à Vale do Rio Doce 
para que ~la pesquise ouro no Estado do Ceará 'pe

los próxi[l1o"'3 aQO$-~ ,. , <" •. ···"·""' "·, .. ~ ....,.. ·~··, , . r ............ _., _ ,#,f-•• -v,;;;;.Ji'-" -·. , 

·• · • Como conheçO' um poucó, •até ·por formação 
profissional, a geologia do Estado ·do Ceará, sei 
que existem indícios· bastante positivos da ocor
rência-de ouro lá. kmedida que ·a.Vale do Rio 
Doce;com toda a sua competência técnica, passa 
a pesquisar ouro naquele Estado, posso afirmar 
com bastante segurança que possivelmente daqui 
a 3 ou.4 anos vamos ler.nas manchetes dos jor
nais a. descoberta pela Vale do .Rio Doce de uma 
grande jazida de ouro no Estado do Ceará. E, com 
certeza, . eSsa jazida, que provavelmente já existe 
e só não .foi .déscoberta, não vai entrar, natural
mente, no processo dé avaliação da empresa que 
chegou a esses R$3 bilhões. 

Daqui a 3 ou 4 anos, estaremos aqui dizendo 
que a Vale do Rio Doce poderia ter sido vendida 
por um preço mais alto. porque se descobriu mais 
toneladas de ouro, de manganês, de ferro e de ou
tros bens minerais. E caso o Senado mantenha a 
mesma postura de avestruz que vem adotando até 
agora, vamos apenas poder ter, não o prazer por
que não será um prazer, mas a oportunidade dé 
registrar que numa sessão esvaziada, no dia 31 
de julho de 1996, alguém fez este registro no pie 
nário do Senado, alertando à Nação brasile 
para esse verdadeiro crime que se vai comet~. 
contra o nosso País. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. José Eduar
do Outra, o Sr. Ernandes Amorim, 4" Secre-
1 'rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Jefferson Peres. 
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Lauro Campos. 

. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 

Cabral. (Pausa.) 
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita 

da Silva. (PauSa.) · 
Concedo a palavra ao Senador Geraldo Melo. 

(Pausa.) · · 

Não há mais oradores inscritos. 

... •' 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A Sr" 
Senadora Benedita da Silva enviou discurso à Mesa 
para ser publicado na forma do disposto no art. 203 
do Regimento Interno. · 

S. Ex" será atendida. 

A SR• BENEDITA DA SILVA (PT-RJ) - Sr. 
Presidente, Sr"s . e Srs. Senadores, ao aprovar os 
Projetos de Lei que dispõem. sobre o Regime Tribu
tário e institui o Estatuto da Micro Empresa e Empre
sas de Pequeno Porte, o Senado apontou o caminho 
correto e deu o primeiro passo para a solução de 
uma das questões mais fundamentais para o nosso 
desenvolvimento. 

Os pafses mais desenvolvidos dão tratamento 
especial às suas pequenas e microempresas porque 
sabem, por experiência histórica, da sua importância 
para o desenvolvimento económico e social. Mas no 
Brasil essa questão sempre foi subestimada e rele
gada a um segundo plano. 

Mesmo assim, e sempre abaixo de mau tempo, 
o setor da pequena e microempresa conseguiu cres
cer e se firmar na economia brasileira. Suas dimen
sões são connecidas, deixando claro seu peso espe
cffico. Atualmente, existem no país cerca de 4 milhõ
es de pequenas e microempresas, correspondendo 
a 98% dos estabelecimentos industriais, comerciais 
e de serviços e 60% da oferta de emprego. 

Esse enorme universo de pequenos empreen
dimentos cumpre um papel social da maior impor
tância, ao absorver a maior parte da mão-de-obra e 
gerar renda que fortalece o mercado interno. Ao 
mesmo tempo impulsiona a livre iniciativa e repre
senta uma gigantesca escola empresarial. Tudo isso 
contribui para o fortalecimento da soberania nacional 
posto que representa a liberação da energia em
preendedora do país. 

É, portanto, lamentável que o país ainda não 
tenha uma polfiica nacional específica para o setor. 

Até o momento as pequenas e microempresas têm 
sobrevivido às suas próprias custas, demonstrando 
assim toda persistência e o espírito empreendedor 
de que a população é capaz. 

A decisão do Senado vai ao encontro do que 
determina a Constituição, nos seus arts. 170 e 179, 
que garantem o desenvolvimento económico funda· 
do na livre iniciativa e soberania nacional e no trata
mento diferenciado das microempresas e empresas 
de pequeno porte. 

A aprovação do Estatuto que regulamenta o 
papel e as funções dos pequenos empreendimentos 
será o marco inicial de uma polflica estratégica para 
esse setor económico. A argumentação de que as 
isenções tributárias sobre as pequenas empresas 
representariàm uma queda inaceitável de receita fis
cal não leva em conta os benefícios incomensurá
veis que o "fortalecimento desse setor vai trazer para 
o país. E são beneffcios· não apenas de natureza 
económica e social, mas também polflica e cultural. 
Se, atualmente enfrentando todas as dificuldades,- te
mos cerca de 4 milhões de pequenos empreendimen
tos, com a aplicação do novo estatuto será possível 
aumentar mutto mais esse número, gerando emprego, 
renda, qualidade de vida, cidadania Se a preocupação 
com a perda de receita fiscal fosse de fato para valer, 
há mutto teriam se tomado providências efetivas para 
conter a sonegação que infelizmente é quase uma 
prática institucionalizada no país. 

Além de aprovar e aplicar o Estatuto da peque
na e microempresa, o governo deveria estimular o 
seu desenvolvimento com a instituição de um siste
ma de compras do setor público, dirigida especifica
mente para esse setor. Enquanto nos países desen
volvidos 'o percentual de compras governamentais 
realizadas nas micro e pequenas empresas situa-se 
entre 30 e 35%, no Brasil atinge apenas 5%. 

A formação do Mercosul abre novas perspecti
vas para o setor, desde que haja uma vontade políti· 
ca do governo em adotar o Estatuto e apoiar a proje
çãoextema. 

Através de suas entidades, a sociedade civil 
fez chegar ao Senado o seu interesse pela regula
mentação do setor das pequenas e microempresas 
e espera também encontrar eco na Câmara dos De
putados e no Presidente da República 

É a Nação brasileira que teima em desenvolver 
suas potencialidades e entrar no terceiro milénio 
como um país que soube libertar o seu povo da mi
séria, adotando um desenvolvimento económico 
sustentado, democrático e soberano. 
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Muito obrigada! 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15h24min) 

DISCURSO PRONUNCMDO PSLO 
SR. WALDECK ORNELAS NA SESSÃO 
DE 30107196, QUE SE REPUBUCA POR 

. SOUCITAÇÃO DO PARLAMENTAR. 

O SR. WALDECK .ORNELAS (PFL-BA. Pro
nuncia o seguinte discurse.) - Sr.· Presidente, 
Sr"s e Srs: Senadores,· a Comissão Especial 
criada para 'analisar a medida provisória a que 
se referiu há poüco o Uder do Governo no Con
gresso, Simador José Roberto Arruda, aprovou," 
na semana~pâssada;'profe(6de'le! dei'cônvêrSã<f 
que. modifica· ó 'chamado rêgime'autcirf.otivo adO:: 
lado pelo Brasil' há 14 meses; que ·vem sendo 
reeditado desde então: · · · · · .. · · 

' ., '• -~ -. -.r _,_. •'J, -----

.. Em boa parte desse tampo, paral"l.i!l e simulta-: 
neamente, ent<;~ndimentos y(?lm sendo Q1antidos, so-· 
bretudo entre a Bancada dos Senadores dos Esta· 
dos nordestinos, no sentido.de que se Yi!'lsse a esta· 
belecer uma politica dfÍerenciada par<(' as regiões. 
menos desenvolvidas nó pafs: Norte·, 'Nordesté e 
Centro-Oeste. · · · '· · 

'.. .· 
Qual não foi a minha surpresa, S~. Presidente, 

quando, ao ser aprovado o projeto de !ei de conver
são na Comissão Especial, estranhas 111anffestações 
de resistência foram enunciadas. .., 

Há claramente nítido preconceito~ eu diria até 
claro desrespeito - em relação ao Nordeste e aos 
nordestinos. Insinuam-se em negociações. Elas te
riam acontecido em relação à aprovação da 
CPMF; teriam acontecido em relação à reeleição. 
Pana que se tomassem medidas em defesa dos in
teresse do Nordeste, em defesa dos interesses 
dos Estados e das regiões mais pobres da Federa· 
ção, é preciso que se situe o contexto exalo onde 
se dá essa atitude. 

Desde o segundo semestre do ano passado a 
Bancada nordestina no Senado vem se reunindo. 
Elaboramos um documento, levamos ao Presidente 
da República e dissemos claramente que o Nordeste 
não quer clientelismo, não quer assistencialismo, 
não quer procedimento fisiológico; o Nordeste quer, 
o Nordeste reivindica, o Nordeste exige, o Nordeste 
não abre mão é de uma política econômica dfferen-

ciada, seja no setor industrial, seja no setor agrícola. 
Somente dessa forma poderemos incorporar à nos
sa sociedade os 45 milhões qe brasileiros que vivem 
naquela região. · · · · · • 

Na sexta-feira retrasada, em Fortaleza, reuni
mo-nos- cerca de 12 Senadores -com os dirigentes 
do Banco do Nortteste, que comemoravam os 41 
anos de existência do Banco. Os dados econõmicos 
e sociais da região, apresentados pelo escritório téc
nico de estudos econõmicos diJ Nordeste, tocaram 
profundamente a consciência dos Senadores que lá 

·estavam, inélusive daqueles que nãó lião da região 
Nordeste.· · · 

. . . . . . ... 

É necessário ressaltar que o Presidente da Re
pública reiteradamente tem manifestado que quer, 
sim, a desconcentração da economia; que quer, sjm, 
uma indústria automotiva no Nordeste. E por que 
unia indústria automotiva? Porque se. trata de um 
segmento. sfmbolo da capacidade de alavancagem, 
dos efeitos· muHiplicadores da geração de empregos 
estáveis e de bons salários, a que os nordestinos 
também têm direito. 

.. 
O Presidente, no seu papel de Chefe de Esta

do, na sua visita a Alemanha, na sua ·visita ao Japão 
e ao receber a diretoria da Chrysler, apelou para que 
empresas se instalassem no Nordeste. Lamentavel
mente, contudo, os seus auxiliares administrativos 
na área própria não atribuíram a essa questão a 
prioridade e a urgência necessária. Com isso, fize
ram com que os Parlamentares do Nordeste se 
mobilizassem para aprovar o projeto de lei de con
versão. 

E por que a urgência? Porque a maioria das 
empresas multinacionais. que se vão implantar no 
Brasil já fizeram as suas opções. É preciso que se 
faça editar uma medida provisória, porque o Presi
dente da República já se comprometeu a oferecer 
alternativa de localização àquelas últimas empre
sas que restam decidir. Houve até um jornal pau
lista que criticou abertamente a decisão, cham!'ln
do-a de golpe contna a União. Violentamente, dis
se que 'um filósofo da escola cínica diria que se 
trata das conseqüências do desenvolvimento com~ 
binado, para não dizer globalização'; disse ainda 
qUe as Bancadas podem estãr dãõdõ üm golpe de 
morte na Federação, na medida em que atinge a 
União'. Disse mais: 'que as elites governantes do 
Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste já não pén-

. sarri- h;lais em tennos de um mercado nacional, 
portanto, da unidade nacional. 
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Segundo o jornal, •o projeto de lei de conver
são concede tais isenções (especialmente imposto 
de importação, IPI e IOF) às indústrias que se insta
larem naquelas regiões; se as de autopeças e mon
tadoras •. que estão no Sul e no Sudeste, se transferi
rem para lá, com certeza, a União não teria mais re
cursos etc ••• • 

. Vejam V. Ex's: era preciso que pelo menos 
tivessem lido para criticar. Criticam porque vamos 
ter isenção de imposto de importação para o Nor
deste, mas desconhecem que a medida provisória 
vigente dá nada menos ·que 90% de redução do 
imposto de importação para àS empresas que se 
estão instalando no Sudeste. Quando isso aconte
ce no Sudeste, não se atenta contra a União, é le
gitimo. Só é ilegítimo quando é para as regiões 
mais pobres. 

Pois bem, estudos do Ministério do Planeja
mento demonstram que este ano os subsidies dados 
às indústrias automotivas representam algo da or
dem de US$600 milhões. Isso equivale a dois anos 
de RNOR, se quisermos fazer uma comparação - e 
logo o FINOR, que é tido como o supra-sumo dos in
centivos nacionais. Mas, como disse o Senador Ar
ruda, cada vez mais o Pais toma consciência de que 
quase 60% das renúncias ficais da União hoje se 
destinam à Região Sudeste. 

No entanto, ouço com satisfação a voz isenta 
do Professor José Roberto Ferro, da Fundação Ge
túfio Vargas. Segundo o Professor "os carros de luxo 
ali produzidos - retere-se ao Norte, Nordeste, Cen
tro-Oeste - poderão sair da fábrica custando até 
48"/o menos, e os populares 23% menos•. Isso bene
ficia, portanto, o consumidor brasileiro. •o que não 
querem, na verdade, é concorrência". Todas as des
vantagens poderão ser superadas - diz o professor; 
mão-de-obra é treinável e até as debpesas com 
t~nsporte para as regiões de maior consumo pode
rao ser compensadas". 

Estranho a reação de alguns Governadores, 
em particular o de Minas Gerais. Ora, logo Minas 
Gerais, que há 20 anos nos deu o bom exemplo e 
demonstrou que era possível desconcentrar o setor 
automotivo no Brasil! Logo Minas que é tida como 
ponto de equilíbrio político na Federação e que é, 
por conseguinte, um Estado que defende sempre as 
S?luções eqüitativas e equânimes! Logo Minas que 
amda tem graves desequilíbrios, como é o caso do 
Vale do Jequetinhonha! É preciso esclarecer. Con
sulto o Governador de Minas Gerais se ao criticar 
os incentivos da indústria automotiva pa~ 0 Nordes-

te, S. Ex' estaria também, até por uma questao de 
coerência, renunciando a seu assento no Conselho 
Deliberativo da Sudene e aos incentivos do Finar e 
do FNE, de que se beneficia, os quais têm sustenta
do a correção dos desequilíbrios da região norte de 
Minas, particulannente em tomo do pólo de Montes 
Claros •. 

Seria aconselhável que o Governador de Mi
nas, literalmente, pusesse as barbas de molho, 
porque conseguiu a Mercedes para Juiz de Fora 
num momento em que ainda não havia a lei de in
centivos fiscais estaduais estabelecida por São 
Paulo. · 

Vejo que outros também se manifestam: o 
Rio Grande do Sul e o Paraná. A esses quero di
zer que estão se voltando contra o alvo errado· 
não é o Nordeste que compete com a região Sul~ 
ao contrário, é São Paulo que, ao fazer uma lei in
sana .de incentivos fiscais, egoista e provinciana, 
suga as oportunidades e as possibilidades de 
crescimento econômico que a região Sul - Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul - teria com o 
acordo do Mercosul, com a formação do Bloco Re
gional, em que o Brasil, em uma boa hora, ingres
sou e que o Cone Sul, da América Latina, formali
zou. 

A Bancada do Nordeste aqui não votou con
tra ~ renegociação da dívida do Banespa; ao con
tráno, os votos do Nordeste foram suficientes e 
necessários para que fosse aprovado o projeto de 
resolução. Mas é preciso que haja bom-senso. 
Não fizemos isso por ingenuidade. Sabemos que, 
quando o Governo de São Paulo tomou irregular
mente créditos de curto prazo - como são os crédi
tos de antecipação de receita orçamentária - para 
financiar a duplicação da malha viária de São Pau
lo, criando as condições competitivas com que 
hoje São Paulo afronta o resto da Federação, fo
mos nós, todos os brasileiros, que financiamos, 
porque recursos de curto prazo serão agora trans
formados em créditos de longo prazo. São Paulo, 
pelo seu poderio econômico, arbitrária e ilegal
mente, tomou recursos para que se criassem con
dições que agora usa contra o restante do Pais. 

O Sr. José Eduardo Outra - Permite-me V. 
Ex' um aparte? 

O SR. WALDECK ORNELAS - Ouço V. Ex', 
Senador José Eduardo Outra. 

O Sr. José Eduardo Outra -Senador Waldeck 
Omelas, no inicio daquelas reuniões entre os Sena
dores do Nordeste para elaborarmos um documento 
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a ser entregue ao Presidente da República, o Sena
dor Ney Suassuna, em tom de brincadeira, disse 
que deverfamos encontrar um nome para essa arti
culação de Senadores. Também em tom de brin
cadeira, sugeri que fosse "Frente Nordestina con
tra o Neoliberalismo•, porque, na minha opinião, a 
visão neoliberal de que se deve deixar a cargo ex
clusivamente do mercado a resolução das desi
gualdades é o que leva a situações como a do 
Nordeste. V. Ex• tem razão ao dizer que essa 
questão. está Impregnada do mais absoluto pre
conceito. V. Ex" leu um trecho de um jornal de São 
Paulo; vejo outro, que foi hoje publicado em uma 
coluna social do jornal O Estado de S .. Paulo, o 
qual diz o seguinte: "Os congressistaS do Nordes
te insistem em querer levar para lá as montadoras 
estrangeiras de automóveis. Estão co'Ínpletamente 
cegos com relação a questões práticas. Só se fala 
em custo Brasil, mas eles_ estão · pouc.() ligando. 
Afinal, o Nordeste sempre custou i:mía foriuná"ao 
Pais.• O S>cretário da Receita Federal, Dr .. Eve
rardo Maciel, tem um levantamento Ol)de estão de
monstradas as renúncias fiscais do. Brasil, que 
muitos acreditam estarem concentradas na região 
Nordeste. Esse levantamento do Secretário da Re
ceita demonstra que isso é uma absoluta inverda
de. Na região Nordeste está conéentrado o menor 
percentual de renúncias fiscais; o maior percentual 
está exatamente na região Sudeste; o que des
monta essa tese, que é muito propalada na região 
Sudeste e que está escrita, com todas as letras, 
aqui, nesta coluna, de que o Nordeste custa muito 
ao Brasil. Sem entrar no mérito - se ·é possfvel 
chegar-se a uma redação diferente para o projeto 
de conversão da questão da indústria automotiva -
, sem dúvida alguma, se não houver uma politica 
estratégica de médio e longo prazo, por parte da 
Nação, que tenha claro que é necessário tratar de 
maneira desigual realidades desiguais, o Nordes
te, com certeza, vai ficar à deriva, já que as regiõ
es Sul e Sudeste se integram ao Mercosul e, pos
sivelmente, no futuro, a região Norte vá se integrar 
ao Nafta; a continuar esse processo de globaliza
ção sem que a Nação brasileira tenha qualquer 
controle, o Nordeste talvez vá se integrar a algum 
mercado com a África, talvez, algo que ainda hoje 
não está cogitado, em função de que são regiões 
do planeta onde a economia está menos desenvol
vida. Queria me congratular com o pronunciamen
to de V. Ex•. Sabemos que temos divergências po
líticas bastante acentuadas, mas, nesse particular, 
estamos convergindo, porque acreditamos que, a 

se manter essa linha geral de política económica e 
industrial do Brasil, a se manter a máxima de que se 
deve deixar ao me!'Jado a resolução dé desigualda
des, cada vez mais essas desigualdades vão se 
acentuar. Embora seja verdadeira, muitas vezes, a 
afirmação de que incentivos fiscais e créditos que 
seriam destinados 'áo Nordeste para diminuir desi
gualdades acabaram sendo abocanhados por seto
res da classe dominante nordestina, em função des
sa realidade não se pode querer tratar de forma 
igual. situações desiguais. O que é preciso é evitar 
que isso volte a acontecer. Existe o ·documento assi
nado por todos os Senadores da Bancada nordesti
na, independente de partido, porque.t;!~abelece uma 
proposta de politica indúS!riâJ 'parà·o .. Nordeste; é 
fundamental que esse entendimento venha a sensi
bilizar as autoridades econÕmicás' i!Õ'Eirasil e mos
trar, inclusive, para os qué estão nos acusando de 
querer acabar com a Federação, que é exatamente 
o contrário. Entendemos que, a continuar esse tipo 
de· política, af, sim, a··Federação brasileira estaria 
ameaçada Muitoobrigado. . •. · 

O SR. WALDECK ORNELAS. - Incorporo 
com satisfação o aparte de V. Ex", que ressalta 
dois aspectos: de um lado, a questão do preqon
ceito, citando um outro exemplo; aliás, a ·imprensa, 
nos últimos dias, tem sido pródiga·nesses exem
plos; suponho que sejam notas plantadas por inte
resses contrariados. De outro lado, o aparte de V. 
Ex" me leva a enfatizar ·que, qualquer que seja o 
modelo económico vigente, o papel da União é 
fundamental como mediador e como garantidor do 
equilíbrio federativo. Falarei sobre o papel do Se
nado um pouco mais adiante. 

Quero dizer a V. Ex" que, mesmo a Organiza
ção Mundial do Comércio, que é o gerente da globa
lização, abre exceção clara e expressa para os in
centivos que visem à correção dos desequihbrios re
gionaiS. É, por conseguinte, até do ponto de vista in
ternacional, legítima a aspiração e a atitude da Ban
cada dos Estados nordestinos. 

O Sr c José Roberto Arruda - Permite-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. WALDECK ORNELAS - Tem V. Ex" o 
aparte, Senador José Roberto Arruda 

O Sr. José Roberto Arruda - Senador Wal
deck Omelas, em primeiro lugar, gostaria de regis
trar a legitimidade do pleito da Bancada que V. Ex" 
integra. Em segundo lugar, gostaria de sublinhar 
que também concorde que é papel da União a ar
bitragem e, mais do que isso, a intermediação, no 
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sentido de que esses legítimos interesses das di
ferentes regiões do Brasil sejam harmonizados 
em tomo de um interesse maior, ·que é o desen
volvimento económico brasileiro como um todo. 
Por último, gostaria de pedir a V. Ex•, que é um 
homem experiente, que tem uma longa história 
de vida pública, que nos ajudasse a construir, na 
questão da automotiva, não uma· história de dis
cordâncias, de guerras. fiscais· entre as regiões 
do País; ao contrário, de construir uma história 
de concordância, que começou a ser construída 
inclusive com a presença de V. Ex' semana' pas
sada no Ministério do Desenvolvimento Regional 
e na Chefia da Casa Civil, com o Ministro. Clóvis 
Carvalho. Qual -é a _linha de concordância?· É 
aquela que mantém'a medida provisória, os· in
vestimentos no Sudeste, mas, incontinente, cria 
outros mecanismos de ação governamental ca

.pazes de levar_ para-as regiões menos desenvol
-vidas novos investimentos privados, 'que possam 
alavancar essa economia· regional: Estou absolu
tamente convencido, -Senador-Waldeck Ornelas, 
que essa linha de enténdimento é a única· que, 
como um todo, · atér\dé ao ·interesse nacional, 
porque não·prejudi<.a os investimentos que já ·es
tão chegando no Brasil, mas, por outro lado, 
abre novas portas de novOs investimentos, abso
lutamente viáveis e factfveis nas regiões menos 
desenvolvidas.' Paraben-izo V. Ex' pela atuação 
neste caso. . . . . . . . 

O SR. WALDECK ORNELAS- O apelo de V. 
Ex', nobre Senador J~ Roberto Arruda, -hão 
apenas pela atuação pessoal como também pela 
condição de Líder do Governo no Congresso, vem 
ao encontro do que deseja exatamente a Bancada 
nordestina. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - (Faz 
soar a campainha) 

O SR. WALDECK ORNELAS- Peço a V. Ex' 
que me dê um tempo para a conclusão. É evidente 
que a Bancada do Nordeste quer que aquela Região 
tenha também a oportunidade de desenvolver-se 
tanto no setor automotivo, como no de papel e celu
lose, bem como em todos os setores em relação aos 
quais o Góvemo Federal venha a estabelecer uma 
política de incentivos. 

Gostaria também, Sr. Presidente, de chamar a 
atenção para um artigo do colunista económico Cel
so Pinto, publicado no dia 23 deste mês, sobre a 
análise, a aposta do Banco Mundial no ajuste fiscal 
dos Estados. São três os Estados identificados 

como os que já estão em situação de equilíbrio e, 
portanto, com credibifidade externa: o Ceará, a Ba
hia e o Paraná Observem V. Ex's que desses três 
Estados da Federação brasileira muito sintomatica
mente dois deles - dois terços portanto - são Esta
dos nordestinos. 

Enquanto isso, o jornal· Gazeta Mercantil, 
de sexta-feira, traz uma matéria intitulada: "Esta
dos negociam solução para as dívidas•. Os gran
des· Estados da Federação -·Minas; São Paulo, 
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul - querem re
negociar sua dívida mobiliária, dividindo-a em 

·três partes: uma parte -seria refinanciada a longo 
prazo, entre 30 e 40 anos; outra, seria quitada 
·com a venda de ativos;· e a terceira parte deveria 
·ser ·arcada pelo Tesouro Nacional, pois alegam 
que a dívida cresceu basicamente por causa· da 
'política dos juros altos .do Governo Federal e 
não· da emissão de tftulos. 

·Eu pe~unto: será que a dfVjda contratual. dos 
-Estados mais pobres da Federação não foi também 
fortemente influenciada pela inflação vergonhosa 

· com que convivíamos? Mas, no momento de rene
gociação da dMda contratual, não houve nenhum 
abatimento. O pior ainda é que afirmam que as re
gras de renegociação da dívida mobiliária dos Esta

. dos deverão ser fixadas em medida provisória. Não, 
·senhores, não cabe medida provisória. Pela Consti
tuição, art 52, IX, trata-se de competência privativa 
do· Senado Federal. A Comissão de Assuntos Eco
nómicos do Senado Federal tem, neste momento, 
constituído um grupo de trabalho, que é presidido 
pelo Senador Osmar Dias ·e relatado pelo Senador 
Vilson Kleinübing, exatamente para discutir as bases 
em que devem ser negociadas a dívida mobiliária 
dos Estados. -

Renegociar, repactuar da forma como dese
jam a dívida mobiliária dos Estados mais ricos não 
constitui - para eles -golpe contra a União; não 
constitui cinismo; não é golpe de morte na Federa
ção. Mas, para nós, é uma nova forma de concen
tração que se deseja no Brasil. A economia priva
da se concentra espontaneamente, entretanto, se 
quer além e ademais disso, ou seja, que haja mais 
transferências da União para os Estados mais ri
cos do País. 

Cabe à União, Sr. Presidente, mediar os confli
tos na Federação. Mediar é criar as regras do equilí
brio. E cabe ao Senado, ·como Casa dos Estados, 
zelar pelo equilíbrio federativo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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ATA DA 24" SESSÃO DELIBERA TIVA ORDINÁRIA 
realizada em 25 de julho de 1996 

(Publicada no DSF, de 26 de julho de 1996) 

Retificação 

Julho de 1996 

Na página 13.243, nas emendas de Plenário, oferecidas no . 
turno suplementar, ao Projeto de Lei da Câmara n° 73, de 1994 (n° 3:710/93, 
na .Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro · · · 

Onde se lê: 

.. ' . '' ~ SENADOR:'•· ··, __ -<-.. ··-~··::·. ~ ~~-;;:, ",:: NUMERO DAS EMENDAS 
.. ANTONIO CARLOS MAGALHAES· · 44; 50; 66; 78 e 90 

. CARLOS BEZERRA 207 
CARLOSPATROClNIO 52 
CASILDO :MALDANER 15; IS; 54; 58; 64 e 84 

.. ·. 

COUTINHO JORGE .. 27 '. 

EPITACIO CAFETEIRA 47; I09e 167· · · ........ .. 

ESPERIDIÃO AMIN . · 19;31; 59;68; 70; 72; 73; 74; 76; 7~; 81; 
85; 115 e 160 

. FRANCELINO PEREIRA ...... 51; 57; 63; 1000; 131; 136; 1~4; 177 e 
184 

GERSON CAMA TA 21; 22: 43; 96; 98 e 106 
HUGO NAPOLEAO 17 e 83-A '. 

!RIS REZENDE 60; 69; !57; 199; 200; 201 e 203 
JADER BARBALHO 94; 103; 113; 126; 139 e 187 
JOAOROCHA 120 e 122 
JOEL DE HOLANDA 169 

JOSE EDUARDO DIJTR.A . 
01;02;03;09;20;25;26;30;33;40;82; 
86; 87; 88; 107: 119: 194; 198 e 205 

JOSE FOGAÇA 04; 12; 34 e IIO 

JOSE ROBERTO ARRUDA 
08; 29; 65; 80; 91; 92; 93; 111; 116; 125; 
142; 161; 163; 164; 165 e 186 

JOSE SERRA 108; 133; 134 e 145 
LUCIO ALCANTARA 05; 13; 35; 117; 121: 148; 159 e 162 
NEY SUASSUNA 24 
PEDRO SIMON 104; 114; 128; 140 e 188 
REGINA ASSUMPCAO 14; 53 e 55 
ROBERTO FREIRE 67 

06; 16; 23; 28; 32; 36; 39; 41; 45; 46; 48; 
ROMEUTUMA 56; 62; 77; 83; 99; 129; 146; 149; !53; 

168; 180; 197;204e206 
11; 37; 38; 42; 49; 71; 97; 101; !OS; 123; 

SÉRGIO MACHADO 
124; 130; 132; 150; !52; !56; 166; 170; 
171; 172; 173; 174; 175; 176; 178; 179; 
181; 182; 183; 185; 190; 191 e 193 

TOTO CAVALCANTE 89 
07; 10; 61; 75; 95; 102; 1!2; 118; 127; 

V ALMIR CAMPELO 135; 137; 138; 141; 143; 144; 147; IS!; 
155; !58; !89; 192; !95; 196e202 

TOTAL DE EMENDAS 209 
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·Leia-se: 

SENADOR''·.·· '/··:e .. \ : NUMERO DAS EMENDAS 
ANTONIO CARLOS MAGALHAES .. .44; 50; 66; 78 e 90 
CARLOS BEZERRA .. .. 207 
CARLOS PATROCINIO 52 .. 

CASILDO MALDANER 15; 18; 54; 58; 64 e 84 :: ... 
COUTINHO JORGE 27 . 

EPITACIO CAFETEIRA 47; 109 e 167 . 

ESPE~IÃ:O ~- ... . . . -·-· -· . . ~ .. ~ . . . 19; 31; 59; (58; 70; 74;_7~; 74; 7.6;.79; 81; 
. ... .. · .85; 115 e 160' . ......... ·. 

FRANCELINO PEREIRA 
' ... ... 14-A, 51; 56-A, 57;· 63; 100; Ül; 136; 

. . -. · · 154; 177. 18:'1. -199-A .. . . 

GERSON GAMA. TA. . . . . . 21; 22; 43; 96; 98 e i.d6 ·. . . . 

HUGO NAPOLEAO .. 17 e 83-A ., . .. . ' . - . ' 

. IRIS REZENDE .. .. - .. , · 60; 69; 157::1·99; 200: 201 e 203· · 
JADER BARBALHO .. 94; 103; 113; 126; 139 'e 187 

. . 

JOAOROCHA .. . . . . 120 e 122 
JOEL DE HOLANDA 169 

JOSE EDUARDO ÓÜ'TRA. 01; 03; 09; 20; 25; 26; 30; 33; 40; 82; 86; 
.... - ... 87; 88; 107; 119; 194; 198 e 205 . . . . . 

JOSE FOGAÇA 
... . . 04;-ii; 34 e 110 . . 

JOSE ROBERTO ARRUDA 08; 29; 65; 80; 91; 92; 93; III; 116; 125; 
. . . ·-· .. 142; t61; 163; 164; 165· e 186 .. 

JOSE SERRA ' ... . . ... 
108; 133; ·P.We-145 -- . 

LUCI O ALCANT ARA os· I3; 35; 117; 121; 14i( 159 e 162 
NEY SUASSUNA . · · 24 ... 
PEDRO SIMON 104;·114; 128; 140 e 188 
REGINA ASSUMPÇAO 14; 5J e 55 .. ... 

• 
ROBERTO FREIRE 67 

06; 16;23;28;32;36;39;41;45;46;48; 
ROtviEU TUMA 56; 62; 77; 83; 99; 129; 146; 149; !53; 

168; 180; 197; 204 e 206 
RONALDO CUNHA LIMA 02 

11; 37; 38; 42; 49; 71; 97; 101; 105; 123; 

SÉRGIO MACHADO 
124; 130; 132; 150; !52; 156; !66; 170; 
171; 172; 17~; 174; 175; 176; 178; 179; 
181; 182; 183; 185; !90; 191 e 193 

TOTO CAVALCANTE 89 
07; lO; 61; 75; 95; 102; 112; 118; 127; 

V ALMIR CAMPELO !35; 137; 138; 141; 143; 144; (47; 151; 
!55; !58; 189; !92; !95; !96 e 202 .. 
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ATA DA 278 SESSÃO NÃO DELIBERATIVA, REALIZADA EM 30 DE JULHO 
. DE 1996 

(Publicada no DSF, de 31 de julho de 1996) 

. ''. . . - ~ . 

RETIFICAÇÕES · ·· 

. No sumário da ata, no item 1.2:1. ~:Avisos de Ministros-de 
Estado,. 

. . 

. '. 
,' .' .' .. 

... .. 
..... .... _ ........... _ ................... -~·--· .......... -~ ... ·~·· ............................ ·-~~. 

: •• • ., ",, ' - -' , ':- ·~ •. • • • • 1 , ·, ,' : .. . , ~- :•'" '•t ' ' I-~ : •· L' : . 

. ·.. . . . N° 260/96, de 18 de julho .. do corrente,' aó.Miriistro dÇls 
Transportes, referente ao Requerim~ntQ .n° .449. de. 1996,. de· irifcirrilaÇões, qo 
~enador Ademir Andrade, ... · · 

•: • I o o'' 

· leia-se:· 

. . N° 26Q/96, de 18 de julho do corrente; do Ministro dos 
Transportes, referente ao Requerimento n° 466, de 1996, de inforr'nações, do 
Senador Ademir.Andrade;'.':. · · · · 

............. ~ ... ~ ....................................................................•................ ...... ................................................................. ................................. . 

. No texto da ata, à página n° 13343, 18 Coluna, na leitura do 
Expediente, referente ao recebimento do aviso n° 260/96, de 18 de julho de 
1996, do Ministro dos Transportes, 

Onde se lê: 

I 
Requenmento n° 446, de 1996, de informações, do 

Senador Ademir Andrade ... 

Leia-se: 

Requerimento n° 466, de 1996, de informações, do 
Senador Ademir Andrade ... 
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Resenha das matérias apreciadas pelo Senado Federal, 
no período de 1° a 31 de julho de 1996 

(Art. 269, ll, do Regimento Interno) 

PROJETOSAPROV ADOS E ENVIADOS À SANÇÃO 

·-----~· . 

De iniciativa do Presidente da República .. 3 
De iniciativa da Câmara dos Deputados ..•. 1 
)'otal ........... -·-····---··-···---·- 4 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 4, DE 1996 (n° 1.156/95, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que regulamenta o inciso XII, parte final, do 
artigo quinto da Constituição Federal. · 

Sessão: 11.07.96- Lei n• 9.236/96 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 32, DE 1996 (n• 1.287/96, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre os serviços de telecomunica
ções e sua organização sobre o órgão regulador e dá outras providências. 

Sessão: 18.07.96- Lei n• 9.295/96. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 2, DE 1996 (n° 259/95, na Casa de origem), que 
altera a redação do§ JO do art. 52 da Lei n• 8.078, de II de setembro de I990, que dis
põe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

Sessão: 25.07.96 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 30, DE 1996 (n° 1.087/95, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presideote da República, que dá nova redação a dispositivos da Lei n • 
6.880, de. 9 de dezembro de I980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares. 

Sessão: 25.07.96- Lei n• 9.297/96 

00453 
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PROJETOSAPROVADOSEE~OSÀPROMrnLGAÇÃO 

De iniciativa da Câmara dos Deputados .... 7 
De iniciativa do Senado F eder.il ... ~ •.•••..••..• 7 

Total ·---···.......... · ·-·--····· 14 

Julho de 1996 

Projeto de Decreto Legislativo n• 27, de 1996 (n"200/95, na Câmara dos De
putados) que aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural e Ed!U:acional, cele
brado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da 
Namfbia, em Brasflia, em 7 de março de 1995. · 

Sessão: 03.07.96- Decreto Legislativo n• 65/96 

Projeto de Decreto Legislativo n• 33, de 199() (n" 202/95, na Câmara dos De
putados) que aprova o texto do Acordo Internacional do Cacau, de 1993, assinado em 2 

' . . • ·' .' ~ ;:: -' . ',· .• -~-....:· ,• .... - • ·1.'(· t ,.-_:..,.,_,, .... 

de fevereiro de 1994, na Sede das Nações Unidas, em Nova Iorque. · · 
Sessão: 03.07.96- Decreto Legislativo n• 64/96. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 35, de 1996 (n" 221195, na Câmara dOs De
putados) que aproVa o texto da Resolução (42) 3 da AssemblÍHa Geral 'do Instituto ln

. ternacional para a Unificação do Direito Privado (UNIDROIT), adotada em sua 42• 
sessão, em 12 de dezembro de 1989, pela qual se introduz emenda ao parágrafo 1" do 
artigo VI de seu Estatuto Orgânico. 

Sessão: 04.07.96- Decreto Legislativo n• 66/96. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 36, de 1996 (n" 232/95, na Câmara dos De
putados) que aprova o texto do Convênio de Sede da Rede de Informação Tecnológica 
Latino-Americana (Rfl'LA), celebrado no Rio de Janeiro, em 4 de setembro de 1995. 

S~são: 04.07.96- Decreto Legislativo n• 67/96 

Projeto de Decreto Legislativo n• 37, de 1996 (n" 222/95, na Câmara dos De
putados), que aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos, 
em Brasz1ia, em 26 de maio de 1995. 

Sessão: 04.07.96 - Decreto Legislativo n• 68/96 .. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 70, DE 1996, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Campo Grande (MS) a contratar operação de crédito junto à Financiadora de Estu
dos e Projetas- FINEP, no valor de R$ 1.329.620,07. 

Sessão: 11.07.96- Resolução n• 53/96. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 39, DE 1996 (n° 203/95, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da Resolução A.735 (18), da Organização Marítima 
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Internacional (IMO), aprovada em 4 de novembro de 1993, a qual emenda a Convenção 
Constitutiva da IMO. 

Sessão: 11.07.96- Decreto Legislativo n• 69/96 

PROJETO DE REsOLUÇÃO N° 75, DE 1996, que autoriza o Estado da Bahia a 
contratar operação de crédito externo junto ao Fundo Internacional de Desenvolvimen
to Agrícola- FIDA, no valor de SDR 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil 
direitos especiais de saque), equivalentes a R$ 19.528.560,00, em 31 de março de 1996, 

. com o aval da. Uniãq, cujos recursos serão destinados à implementação do Programa 
de Desenvolvimento Comunitário da Região do Rio GaviãO. 

Sessão: 18.07.96 ~Resolução n• 54/96. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 62, DE 1996 {n° 288/96, na Gâinara dos 
Deputados), que aprova pedido de renovação do prazo de permanência do contingente 
militar brasileiro - COBRA VEM na UNA VEM-III. 

Sessão: 18.07.96 - Decreto Legislativo n• 70/96 
' . . ·-: ', .. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 76, DE 1996, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Bpuru - SP a contratar operação de crédito junto ao Chase Manhattan S. A., no va
lor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), destinada a execução de viadutos de 
ligações, sistema viário e obras de infra-estrutura e saneamento . 

. Sessão: 18.07.96- Resolução n• 55196 

PROJETO DE REsOLUÇÃO N" 77, DE 1996, que concede ao Estado de Pernambu
co elevação temporária do limite previsto no art. 4~ II, da Resolução n• 69, de 1995, ·ao 
Senado. Federal, e autoriza a contratação, por aquel{! Estado, de operação de crédito 
no valor de vinte e cinco milhões, setecentos e noventa e quatro mil reais, junto ao Ban-· 
co do Nordeste do Brasil S.A., no âmbito do Programa par:a o Desenvolvimento do Tu
rismo no Nordeste- PRODETUR. 

Sessão: 23.07.96 - Resolução n• 56/96 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 78, DE 1996, que autoriza o Estado de Goiás a ele
var temporariamente o seu limite de endividamento, para que possa assumir a totalida
de da divida do Banco de Desenvolvimento do Estado de Goiás - BD-GOIÁS (em liqui
dação ordinária), perante o Sistema BNDES, no valor de oitenta e sete milhões, seis
centos e quarenta e dois mil, setecentos e vinte· e oito reais e noventa e nove centavos, 

\ . 
considerada a data base de 30.11.95 

Sessão: 23.07.96- Resolução n• 57/96 

PROJETO DE REsOLUÇÃO N" 79, DE 1996, que autoriza o Estado de Mato Gros
so a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso - LFTEMT, cujos 
recursos serãO destinados ao giro da Dívida Mobiliário do Estado, vencível no 2" se
mestre de 1996. . 

Sessão: 25.07.96- Resolução n• 58/96 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N" st; DE 1996;.que autoriza o Mu,;icipio de 
Fontoura Xavier-RS a contratar operação de crédito junto à CaixaEconômica Federal, 
no valor de trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e dezoito 
centavos, destinados à execução de projetas de moradia para populaçãá de baixa ren-
da, no âmbito do programa PRÓ-MORADIA. · · 

Sessão: 25.07.96- Resolução n• 59/96 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À CÂMARA DOS DEPUTADOS 

De iniciativa do Senado Federal .....•.......... 2 
Total.--···--·····--~---_...: .. ~.-~ .. 2 

Projeto de Lei do Senado n• 31, de 1996, de autoria do Senador José 
Samey, que dispõe sobre o regime tributário das microempresas e empresa de 
pequeno porte, e dá outras providências. 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 26.07.96 

Projeto de Lei do Senado n• 32, de 1996, de autoria do Senador José 
Samey, que institui o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 
dispondo sobre o tratamento difêrenciado, simplificado e favorecido previsto nos 
arts. 170 e 179 da Constituição. 

(Decisão terminativa) 
Sessão: 26.07 96 

MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE AUTORIDADES 

De iniciativa do Presidente da República .. 3 

Total ····················-······--·-······· ... •• 3 

Parecer n• 385, de 1996, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, so
bre a MENsAGEM N" 182, DE 1996 (n• 536/96, na origem), de 10 de junho do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a 
escolha do Senhor JOSÉ CARLOS PERRET SCHULTE, para compor o Tribunal 
Superior do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, represen
tante dos Trabalhadores, no triênio de 1996 a 1999. 

Sessão: 10.07.96 
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Parecer n• 402, de 1996, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, so
bre a MENSAGEM N" 193, DE 1996 (n• 597/96, na origem), de 27 de junho do corrente 
ano,, pela qual o Senhor. Presidente da República submete à deliberação do Senado a 
escolba do Senhor JOÃO ORESTE DALAZEN, Juiz Togado do J:ribunal Regional do 
Trabalho, da 9" RegiãO, com sed~ em Curitiba - PR, para compor o Tribunal Superior do 
Trabalho, no cargo de Ministro Togado, na vaga reservada à Magistratura TrabalhiSta de 
Carreira e decorrente da aposentadoria do Ministro Indalécio Gomes Neto. · 

Sessão: 10.07.96 

Pareeer' n• 403,' de 1996, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, so
bre a MENSAGEM N" 194, DE 1996 (n• 598/96, na origem), de 27 de junho do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente ·da República submete à deliberação do Senado a 
escolbado.. Senhor MILTON DE MOURA DALAZEN, Juiz Togado do Tribunal Re
gional do Trabalho, da 15• Região; com sede em São Páulo- Capital, para compor o 
Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Togado, na vaga reservada à Ma
gistratura Trabalhista de Carreira e decorrente da aposentadoria do Ministro José Ajuri
caQll da Costa·e Silvá. . 

Sessão: IQ.07.96 

-MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA 
. DE CHEFES DE MISSÕES DIPLOMÁTICAS 

De iniciativa do Presidente da República .. 2 

Total ···············---···-··-···········--·· 2 

MENSAGEM N" 150, DE 1996 (n° 327/96, na origem), pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor GERALDO 
AFFONSO MUZZl, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para, cumu
lativamente com a função de Embaixador do Brasil junto à República Federal da Nigé
ria, exercer a de Embaixador do Brasil junto à República do Benin. 

Sessão: 10.07.96 

MENSAGEM N" 157, DE 1996 (n• 347/96, na origem), pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor SÉRGIO DE 
QUEIROZ DUARTE, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para, cu
mulativamente com a função de Embaixador do Brasil junto à República Popular da 
China, exercer a de Embaixador do Brasil. na Mongólia. 

Sessão: 10.07.96 · 
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MATÉRIA DECLARADA PREJUDICADA E 
ENC~AAOARQmvO 

Julho de 1996 

Diversos n~ 94, de 1995, no qual a empresa Nova Imàgem éomunicaÇãÔ e 
Evt;:IJ.tq~-~olicita _a indicação de um representQl}te P.o/.lf .. ~ ,ah.er;hf!~ qftcial.d,o I 
Encontro Paulista de Conselhos Profissionais e Ordens, nos dias 07 e 08 de 

:agosto no Parlamento Latino Americano- Barra Funda- São·Paulo, quando 
S!!rá entregue um documento com as sugestões dos profissionais paulistas ao 
Congresso Nacional. 

Sessão: 02.07.96 

. '. ~·:- \~ 

· ··Reqnerimento n• 644, de 1996, do Senadoriris-Résende, solicitando, nos 
termos regimentais, sejam prestadas homenagens pelo falecimento da ex
Deputada estadual Almerinda Arantes: 

·· ·.·~Siilssão;.02.07.96 . :.· 
. ~ .. ' 

Reqnerimento n~ 654, de 1996, do S~~~d;,i:Lúcio Alcântara e outros se
nhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais, que o .tempo destinado !fOS 

oradores da Hora do Éxpediente da sessão do próximo dia 10, seja dedicàdo a 
homenagear o transcurso do octogésimo aniversário natalicio. do· Deputado Fede
ral André Franco Montoro. 

· Sessão:·o9.07.96 · · 

· Reque"rimento n• 684, de 1996, do Senador José Sarney e outros Senho
res Senooores, ·solicitandó, nos termos regimentais, sejam prestadàS homenagerui 
de pesar pelo fal(:cimento do Dr. Lourenço Antônio Galleti, esposa e filho: 

Sessão: 15.07.96 

. SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
;. (1" a 31 de julho de 1996) 

Matérias aprovadas: 

· Projetos aprovados e enviaqps à sanção ...................••.•.........•..•..•.•.•.......•••••.•.•...•.••••..•••.• .4 

Projetos aprovados e enviados à promulgação ................................................................ 14 
• Acordos internacionais ..................... , .............. ····--········-··----1 
• Operações de crédito .......•..•..........• : ..• ; ........................ ·-·········-·-·······-··· 7 
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Projetos aprovados e enviados à Câmara dos Deputados .........................•.......••.•••.•.•..•.•.. 2 
• Projeto de Lei apreciado nas comissões, em decisão terminativa .••.•......... 2 

Mensagens relativas a es1:91ha de Autoridades ............................................... :·····-·········· 3 

Mensagens relatiVas a escoÍha de Chefes de Missões Diplomáticas •.•••.•••••••.••................. 2 

Total de matérias aprovadas·--·-··-·-··--.;·-·-·-·-·-·~······ .. ·· .. ·····-···25 

Matérias enviadas ao arquivo: 

Matéria declarada prejudicada e encaminhada ao arquivo ................................................ l 

Total de matérias enviadas ao arquivo---~-·-···"-------··• 

SUMÁRIO DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL 
(15 de fevereiro a 31 de julho de 1996) 

Matérias aprovadas: , 

Projetos aprovados e enviados à sanção .......................................................................... 27 

Projetas aprovados e enviados à promulgação .....•....... , ................................................ 125 
• Acordos intemacionais ............................................................................. 29 
• ·Concessões de rádio e TV ........•..............••••.•••..••.•••••••••.•..••.••••..••...•....... .42 
• Operações de crédito .............•.................•..........................•.....•.•............. 49 
• Assuntos administrativos ........................................................................... ! 
• Propostas de Emenda à Constituição ............ - .••.••.••.••...••..•...•.....•....•......•. 3 
• Suspensão de execução de Lei .................•.........•.......••.................•.•....•.•... ! 

Projetos aprovados e enviados à Câmara dos Deputados .•..••..•...................................•... 50 
• Projetas de Lei apreciados pelo Plenário ..•••.•.....................••....•............. 35 
• Projetas de Lei apreciados nas comissões, em decisão tenninativa ........• l4 
• Proposta de Emenda à Constituição .......•........•.• ~ ....•.............•..........••••.•.••. ! 

Mensagens relativas a escolha de Autoridades ·····································-····················· .. 20 

Mensagens relativas a escolha de Chefes de Missões Diplomáticas ...................... - .....• 23 

Recurso aprovado .............................................................................................................. ! 

Total de matérias aprovadas-····-··-······-'----·------··--··-246 
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Matérias enviadas ao arquivo:, 

Matérias rejeitadas e encaminhadas ao arquivo .............................................................. 23 
• Matérias rl<ieitadas pelo Plenário ........................................... -.. ..9 
• Projetos de Lei arqUivados ( art. 254 do Regimento Interno) .................... .3 
• Projetos de Lei apreciados nas comissões, em decisão terminativa ......... li 

Matérias ~e«l~ prejudicadas e en<:,aminhadas ao arquivo .... , ................................... ! O 

Matérias retiradas pelo autor........................................................................... • •• 15 

Total de matérias enviadas ao arquivo .... --··-··-············-···,······-··········-·"'-······· 48 
, CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA PELA 

SECRETARIA-GERAL, DA MESA 

'sF 1.03!196 

•.. \j"'l ' 

SGM 168/96 

SGM 170/9~, 

SGM 171/96 

SGM 175/96 

SGM 176/96 

Juiz Eleitoral da Cir
cunscrição Eleitoral do 
Rio Grande do Sul 

.... :. .... "; 

Encaminha cópia do Relatório 
Final da Comissão Parlamen· 
lar Mista de Inquérito criada 
através do Requerimento. n° 

, I 5 l/93,cN. : 

do Encaminha solicitação9 devi· 
damentc autorizada pelo p,..,_ 
sidentep para que o Diário do 
Senado Fedcr.!l passe a ser 
reproduZido, na íntegra, na 
Internet. 

Secretário Parlamentar Encaminha pronunciamento 
do Banco Central do do Senador José Eduardo Du
B<asil lia accn:a de instrução dos 

Secretário de Estado da 
Fazenda do Estado do 
Espírito Santo 

processos enviados por aquele 
órgão. 

Encaminha nota técnica da 
Advocacia-Geral do Senado 
acerca de informações solici
tadas quanto à declaração de 
inconstituciooalidadc de Lei 
EstaduaL 

Prefeito Municipal de Eàcamjnha cópia da Rcsolu-
c'ontagem • MG ção n• 69, de 1995. 

Procurador da Procum
doria da União do Distri
to Federal 

Encaminha cópia do Relatório 
da Subcomissão de Emendas 
Orçamentárias da Comissão 
Parlamentar Mista de Inquéri
to do Orçamcoto refcrcotc ao 
ex-Deputado Genebaldo Cor· 
reia. 
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de 3 I de julho de 1996 

Correspondências recebidas e respondidas pelo Senhor Presidente do 
Senado Federal. 

Diversos: 

- da Câmara Municipal de Rio Claro - SP; solicitando urgência na votação do projeto 
do consumidor. 
- da Câmara de Vereadores do Município de Leme - SP; solicitando urgência na 
votação do projeto do consumidor. 
- da Câmara Municipal de Carazinho -RS; manifestando repírdio para prorrogação dos 
mandatos. · · · · · · --
- do Senhor Nemério Cesconetto ~ Santos - SP; solicitando manter os direitos 
adquiridos de servidores públicos. 
- da Câmara Municipal de Araçuaí - MG; manifestando repúdio pela extinção de 
aposentadoria por tempo de serviço. 
- da Câmara Municipal ge Sud Menucci - SP; manifestando repúdio às propostas que 
visam retirar os direitos adquiridos dos servidores públicos. 
- da Comissão de Cidadania e Reprodução - SP; expressando preocupação com o veto 
presidencial à Lei n• 9.263/96. 
-do CFEMEA- BSB- DF; solicitando a apreciação do veto ao PL n• 209/91. 
- da Assembléia Legislativa de Fortaleza - CE; contrária a aprovação do veto do 
Presidente da República ao PL que regulariza as esterili7..ações voluntárias. 
- da Câmara Municipal de Curitiba - PR; solicitando a derrubada do veto aos artigos 
sobre esterilização voluntária de mulheres. 
- da Câmara Municipal de Itararé - SP; favorável ao PL -sobre a obrigatoriedade dos 
novos aparelhos de televisão. 
-da Câmara Municipal de Avaré- SP; favorável ao PL n• 1.526/96. 
- da Câmara Municipal de Santa Mercedes - SP; favorável ao PL n• 1.526/96. 
-da Câmara Municipal de Cabreúva- SP; solicitando aprovação do PL n• 1.526/96. 
- da Câmara Municipal de Londrina - PR; solicitando agilização a tramitação 
do PL n• 4.221/93. 
- do SINDEPIMS - solicitando rejeição parcial dos vetos da Lei Complementar n• 
80/94. 
- do Conselho Regional de Psicologia- SP; solicitando aprovação do PLC n• 63/93. 
-da Senhora Magda Levorim, de Paranguá Moniz - SP; solicitando a aplicação da 
Lei n• 7.706/88. -
- da Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial - Guarulhos - SP; solicitando 
manutenção da aposentadoria especial para aeronautas. 
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-dos Policiais Civis da União a serviços nos extintos Territórios Federais; contrário ao 
veto presidencial ao PL n o 05/96. 
- da Câmara Municipal de Bauru - SP; moção de repúdio aos casos escandalosos que 
têm sacudido a Nação. 
- do Senhor Paulo de Tarso Nunes - Santos -. SP; parab~ni:r.ando o Senado por seu 
trabalho respeitável. 
- do Sindicato dos Trabalhadores Rurais - Presidente Epitácio. - SP; solicitando 
regulamentação da Lei no 8.842/93. 
-. da Ordem dos Jornalistas do Brasil - RJ; solicitando aprovação do projeto de 
Imprensa. 
- do SINPFETRO - RO; apresenta como subsídios para análise, quadros 
demonstrativos. 
- Sindicato (FENAMAR), Recife- PE; solicitando aprovação do PL no 4.259-A. 
-do Conselho Federal de Economia- Rio de Janeiro- RJ; solicitando instalação de 
CPI para investigar a crise financeira. . . • 

· - da Assembléia Legislativa do Paraná- PR; solicitando apro.vação do PL n° 4.555/94. 
-do SINPFETRO- RO; repúdio ao PL no 15/96. 
-da Associação Médica do Paraná- PR; solicitando aprovação do PL no 4.555/94. 
- da Prefeitura Municipal de Ponte Alta do .Tocantis - . TO; manifestando apoio à 
aprovação de reeleição. · · 
- do I11stituto dos Advogados Brasileiros - RJ; rejeitando o veto ao PL de anistia dos 
sindicatos das multas. -
- da Associação dos Advogados de SP; solicitando a aprovação do PL no 899/95. 
- da Câmara Municipal de Santos- SP; solicitando votação do PL n° 4.259-A. 
- do Conselho Regional de Leigos - Duque de Caxias - RJ; repúdio ao Parecer no 30/96 
do Senado Federal. 
- dos Psicólogos do Centro de Reabilitação Profissional RJ; solicitando aprovação 
do PL no 63/93. 

Manifestações referente às propostas de emendas à Constituição: 

- da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista - SP; 
- da Câmara Municipal de Lajeado - RS; 
- da Câmara Municipal de Patos de Minas - MG; 
-da Câmara Municipal de São João do Caiuá- RR; 
- da Câmara Municipal de Barretos - SP; 
-da CAPOF, São Luís- MA; 
- da Câmara Municipal de Americana - SP; 
-do Senhor João P. Brandão Neto- São Gonçalo do Abaeté- MG; 
-da Senhora Erivania Campelo de Almeida - Arcoverde - PE; 
- da Prefeitura do Município de São Pedro- SP; 
-da Câmara Municipal de Abel Figueiredo- PA; 
-da Prefeitura Municipal de Jales- SP; . 
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- da Câmara Municipal de Lenç"õ1~ Paulista- SP; 
-da Câmara Municipal de Parambu- CE; 
-da Prefeitura Municipal de Divinópolis - MG; 
- da Câmara Municipal de C dVitar- SP; 
- da Câmara Municipal de Penedo - AL; 
- do Sindicato da Saúde de Ribeirão Preto - SP; 
- do Clube do Cidadão 13 de Novembro- Cabo Frio - RJ. 

Manifestações referente à reforma da Previdência Social 

- da Câmara Municipal de Catanduvas ~PR; 
-da Câmara Municipal de Lins- SP; · 
- do Senhor Lurildo Saraiva - Recife - PE; 
- da Câmara Municipal de Gouvelândia - GO; 
-do Senhor José Storti - Vberlândia- MG; 
- do Senhor Bernardino Aires de Castro.- Goiânia - GO; 
- da Câmara Municipal de Araçuai - MG; 
-do Sind. dos Trab. nas Ind. Químicas- Guarulhos· - SP; 
-da Câmara Municipal de Avaré- SP; 
- do Sindicato dos Trabalhadores da UNICAMP- SP; 
-do Senhor Aloysio Ribeiro- Rio de Janeiro - RJ; 
- da Câmara Muniéipal de General Salgado - SP; 
- do Senhor Silesio Horr - Curitiba - PR; 
- do Senhor Paulo Kussuki - São Paulo - SP; 
- do Senhor Sebastião Claudino Câmara - MG; 
-do Senhor Edson Pires de Godoy- SP; 1 
-da Câmara Municipal de São José dos Campos - SP; 
-do Senhor José Clernentino de Souza- Teófilo Otoni - MG; 
-do SNTPV- Rio de Janeiro- RJ; 
-do Clube de Engenharia- Rio de Janeiro- RJ; 
- da Câmara Municipal de General Salgado - SP; 
- do Senhor Arnaldo Maciel - Recife - PE. 

Manifestações referente à dívida do Estado de São Paulo com o Banespa 

- do Senhor Thomaz antonio Ramalho, Jaboticabal - SP; 
- do Senhor Antonio Pemomian - Lucelia - SP; 
- do Senhor Sergio Lourenço- Santa Rita do Passa Quatro - SP; 
- do Senhor Antonio Celso Alves de Oliveira - Luiz Antonio - SP; 
-do Senhor José Carlos Fernandes- Jaboticabal - SP; 
-do Senhor Sergio Sisval Revolti - Jaboticabal - SP; 
- do Senhor Celio Justino R. Figueiredo- Ribeiro Preto - SP; 
- do Senhor Nivaldo Luiz Gregorio - Santo Anastacio - SP· 

~ ' 
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- do Banespa Ag. de Ttuverava - SP; 
- do Banespa Ag. de Panamericana - SP; 
-do Senhor Wandair José Coletti - Ttapolio- SP; 
- do Senhor Laercio F og:tça de Souza - Buritizal - SP; 
- do Senhor José Roberto de Freitas - Buritizal - SP; 
- do Senhor Alfredo Gonçalves Dias - SP; 
-do Senhor Abimael Garcia de Oliveira- SP; 
- do Senhor Vitor Rodrigues de Souza - SP; 

· - do Senhor Francisco Assis Garcia Junior - SP; 
- da Câmara Municipal de Jaboticabal - SP; 
- do Banespa Ag. de Taguaritinga- SP; 
- da Câmara Municipal de Luis Antônio - SP; 
- do Senhor Paulo Roberto Henrique dos Santos - SP; 
-do Senhor Roberto Volpe- SP; 
-da Prefeitura Municipal de Mira Estrela- SP; 
- da Prefeitura Municipal de Alvares Machado - SP; 
-do Banespa Ag. de Tatuapé- SP; · 
-do Banespa Ag. de.Pirangi- SP; 
- do Banespa Ag. de Barretos - SP; 
- do Banespa Ag. de Descalvado - SP; 
- do Banespa Ag. Altinopolis - SP; 
- do Banespa Ag. Santa Emestina - SP; 
- do Banespa Ag. Monte Alto - SP; 
- do Banespa Ag. Arnerico Brasiliense - SP; 
-do Senhor Paulo Cesar da Silva- SP; 
- do Senhor José Roberto de Oliveira- SP; 
- do Senhor Luiz Roberto Rodrigues - SP; 
- do Banespa Ag. Vila Salete. 
-do Senhor Luiz Carlos Palanque - SP; 
- do Senhor Valdir Henrique Torres SP; 
-do Senhor Carlos Vessoni Neto. 
- do Senhor Paulo Cezar Nossa - SP; 
- do Senhor Fabio Galera- SP; 
- do Banespa Ag. Olímpia- SP; 
- do Senhor Lino Mariano de Souza Neto ~ SP; 
-do Senhor Umberto Bergama- SP; 
- do Senhor Edino Figueira- SP; 
- do Senhor Odair Simões - SP; 
- da Senhora Paula Silva Carmim - SP; 
- do Senhor Claudemiro Stringnetta- SP; 
- do Senhor José Mario dos Santos - SP; 
-da Prefeitura Municipal - SP; 
- do Banespa Ag. Batatais - SP; 
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- da Senhora Maria José Oseas Giovanini - SP; 
- da Senhora Ana Paulo de O. Tonielo Pignata- SP; 
- do Senhor Antonio Rossini - SP; 
- da Çâmara Municipal da Estânéia de Soco~o - SP; 
- do Senhor Zilmo Fuurlanetto " Dois Córregos -· SP; 
- da Câmara Municipal de São Carlos - SP; 
- dos Funcionários do Banespa Ag. Araia Grande ~ SP; 
- da Câmara Municipal de Mococa- SP; 
- da Prefeitura do Município de lpuã- SP; 
- dos Funcionários do Banespa Ag. Caxias do Sul - RS; · 
- dos Funcionários do Banespa Ag. Porto Algre Centro - RS; · 
-da Adbesp -São Paulo- SP; . · 
-do Senhor Antonio Faustino dos Santos- Carapiciliba- SP; 
- do Senhor Marcos VlniCius dôrries de Rosis ~ Sahtos - SP;· · 
-da Prefeitura Municipal de Registro - SP, · 

Manifestações referent~' ao PLC 67/95: 

- do Dr. Giacomo Trotta - SP; 
-do Dr. Tadamassa Yamada- SP; 
- do Dr. Wu Nan Kwang- SP; 
- da Senhora Rosely Cisotto - SP; 
-da Senhora Helena Hironi Hironi Nishida Varanda- SP; 
-do Dr. Eu Won Lee- SP; 
- da Senhora Rebeca Payanian - SP; 
- da Senhora Evelyn Jacusiel de Miranda- SP; 
- do Senhor Anesio Rizzardi - SP; 
- do Senhor Severino Sales da Silva - SP; 
-da Senhora Maria José F. Fiori- SP; 
-do Senhor Milton Varanda - SP; · 
-da Senhora Liliana Volpi Varanda- SP; 

- do Senhor Paulo Cesar Varanda- SP; 
- da Senhora Angelina Zacearo - SP; 
-do Senhor Heraldo Veridiano dos Santos- SP; 
- da Senhora Ani Agopyan - SP; 
- da Senhora Alice Milsue Nishida - SP; 
- da Senhora Iolanda Ioko Nishida- SP; 
- do Senhor Carlos Russo - SP; · ·--
-da Senhora Daisy de Almeida Ribeiro - SP; 
- do Senhor Carlos Massao Nishida- SP; 
- da Senhora Ana Paula Olinto Niederauer- SP; 
-do Senhor Mario Cappellette Junior- SP; 
- da Senhora Paulina Pedrosa- SP. 
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Manifestações referente à Reforma Tributária 

- do. Senhor João Dulcemar de Oliveira- Joinville- SC; . 
- da Associação Comercial e Industrial de Presidente Venceslau- SP. 

, Manifestações referente à Reforma Constitucional 
l • 
~ - da Prefeitura Municipal de Sâo Luiz do Quitunde - AL; 
! · ~ da Universidade do Amazonas - AM; · · 
! . -da Câmara Municipal de Marabá- PA; 

- do Senhor Benigno de Souza - Osorio - RS; 
- do Senhor Nívio José Constante - Passo Fundo - RS; 
-·da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná - PR; 
-da Câmara Municipal de Bebedouro- SP. · 

CONGRESSO NACIONAL- 1996 

Julho de 1996 

RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS NO PERÍODO DA CONVOCAÇ~O EXTRAORDINÁRIA 
(DE t• A 31 DE JULHO) 

MllS 
Julho 

I Projeto de Lei enviado à sançilo -Total• 01 I 
MENSAGEM TIPO EN" EMENTA SESSAO 

28Sf96...CN PL n° 3/96-CN Autoriza o Poder Executivo ~ abrir a~ Orçamento 09.07.96às 19h 
(n" 518/96, Leitura: 25,06.96 Fiscal da Uníão, em favor da Justiça Eleitoral, 
na origem) crédito suplementar no valor de R$ I 50.226.929,00, 

para os fins que especifica 

RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS PELO CONGRESSO NACIONAL NO 
.PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO A 31 DE JULHO DE 1996 

PLNs- aprovados e encaminhados à sanção.............................................. 05 
Total de matérias apreciadas ••••.•• - ............................ - ................ - ... ···- 05 

CORRESPQNDÊNCIAS EXPEDIDAS PELA 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

. 

OBS. 
Lei n° 9.291, 
de 11107196 
(DO 12107/96) 

SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATW.i\ DO CONGRESSO NACIONAL 

Projeto de Lei n,• 3/96-CN, em virtude da convocação 
extraordinária do ,(::ongresso Nacional para o periodo de 1 • a 31 
de jullw do corrente imo. 



Vnúcios Rodrigues 
Vilaça-Presidente 

doTCU 
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lidas, na sessão ordináiia 
Federal, realizada dia 15/07/96, às quatorze horas e . trinta 
minutos., as Mensagens n°s 335, de 1996-CN, encaminhando o PL 
n° 4, de 1996-CN e 336, de 1996-CN, encaminhando o PL u0 5, 
de 1996, sendo despachadas à Conússão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização. 

que o Dep. Giovaniti . Queiroz impetrou a esta 
Presidência recurso à decisão de V. Exa., proferida ao resolver 
questão de ordem por ele Ievantadli' qúando da reunião da 
CMPOPF, realizada nodia lO do Corrente mês. Comunica, àinda, 
que submeterá o recurso à CCJR-CD,-devendo, entretanto, antes 
oo fàzê..lo, instruir o prócesso reSpectivo· corri as infonnações que 
V. Exa. achar por bem prestar. 

o Parecer Preliminar, aprovado pela CMPOPF, 
sobre as Contas do Presidente da República relativas ao ano de 
1991, conténdo requerimento a esse Egrégio Tnlmnal. 


