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ney .................................................... - ............................... 281 

Leitura da alteração, aprovada, proposla ao texto 
da Emenda n" 137, oferecida ao Substitutivo do Senado 
Federal ao PLC n" 101/93.(n" 1.258188, na origem), que 
fixa as diretrizes e bases da educação nacional. Sen. José 
Sarney ............................................................................... 281 

Leitura da Emenda n" 289, de Plenário, que foi 
oferecida (10 Substitutivo do_ Senado Federal ao PLC r{!-
101193 (n" 1.258188, na origem), que fiXa as diretrizes e 
bases da educação nacioni!l, e aprovada. Sen. José Sar-
ney ..................................................................................... 282 

Leitura da Emenda n" 125, de Plenário, que foi 
oferecida ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC r{!-
101193 (n• 1.258188, na origem), que fiXa as diretrizes e 
bases da educação nacional, e aprovada. Sen. José Sar-
ney ............................................................ - ....................... 283 

Leitma da Emenda n2 I 74 de Plenário, que foí 
oferecida ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n2 
101193 (n" 1258188, naoiigem), que ftxa as diretrizes e 
bases da educação nacional, e aprovada. Sen. José Sar-
ney., ................................................................................... 283 



Encaminha a votação dos itens 5 e 6 da Emenda 
n" 239, oferecida ao Substitutivo do Senado Federal ao 
PLC n" 101/93 (n" 1.258/88, na origem}, que fixa as di
retrizes e bases da educação na<:ional. Sen. Emilia Fer-
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Leitura da Emenda n" 296, de Plenário, que foi" 
oferecida ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n" 
101/93 (n" 1.258/88, na origem), que fiXa aS diretrizes e 

·bases da educação nacional, e aprovada. Sen. José Sar-
nandes.-.............. ______ , ............ -----· ............ ---284 ney ................................ _____ , ............ _____ ., ..... .. 

Encaminha a votlção dos itens 5 e 6 da Einenda 
n" 239, oferecida ao Substitutivo do Senado Federal ao 
PLC n2 101/93 (n" 1.258188, na origem), que fixa as di-
retrizes e bases da educação nacional. Sen. Jáder Baiba-
Iho .......................................................... _____ ........... -

Encaminha a votlção da Emenda n" 118, ofereci-· 
da an Substitutivo do Senado Federal ao PLC n" 101/93 
(n" 1.258/88, na origem), que fixa as diretrizes e bases 
da educação nacional. Sen. Darcy Ribeiro ..................... .. 

Leitura da Emenda n" 239, parcialmente aprova
da, ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n" 101193 
(n" 1.258/88, na origem), que fria as diretrizes e bases· 
da educação nacional Sen. José Samey ......................... .. 

Encaminha a votação dos itens 5 e 6 da Emenda 
n" 239, oferecida ao Substitutivo do Senado Federal ao 
PLC n" 101/93 (n" 1.258/88, na origem), que fixa ..s·di-· 
retrizes e bases da educação nacional. Sen. Roberto Frei-
re.·············································-····----------.--·-······--

Encaminha a votação da Emenda n• 118, ofereci
'da ao Snbstitutivo do Senado Federal ao PLC n" 101/93 
(n" 1.258188, na origem), que fV<a as diretrizes e bases 
da educação nacional. Sen. Emilia Fernandes.·---.. ·-·-

Encaminha a votação da Emenda n• 118, ofereci
da ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n" 101/93 
(ff! 1258/88~ na origem)~ que ·nxa aS dicelriZes e baSeS 
da educação nacional Sen. Jáder Baibalbo .................... .. 

Encaminha a votação·da Emenda n" 118, ofereci- · 
da ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n" 101/93 
(n" 1.258/88, na origem}, que fiXa as diretrizes e bases 
da educação nacional Sen. José Fogaça. ........................ .. 

Encaminha a votação da Emenda~ 118. ofereci
da ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n" 101/93 
(n" 1.258188, na origem), que fiXa ·as diretrizes e-bases 
da educação nacional. Sen. V almir Campelo. ................ .. 

LeituradaEmendan2 21, de Plenário, qtie foi ofe; 
recida ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n2 
101/93 (n" 1.258188, naorigém); que fiXâ as diretrizes e 
bases da educação nacional, e aprovada. Sen. José Sar-
ney .......................................................... _, __ , ______ .. 

Leitura da Emenda n" 22, de Plenário, que foi ofe
recida ao Substitutivo do Senado Fedeiaf ão PLC n2· 
101/93 (n" 1258/88, na origem), que fiXa as diretrizes e 
bases da educa>ão naciónal, e aprovada. Sen. José Sar-
ney ....................................................... _ .. _, _____ ., .. 

LeitUra da Emenda n" 181, de Plenário, que fóí. 
oferecida ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n• 
101193 (n"1.258/88, na origem), que fiXa as diretriies e 
bases da educação nacional. e aprovada Sen. José Sar-
ney ·················-··································-···-· .. ···•••n-••-·-

Leitura da Emenda n• 162, de Plenário, parcial
mente aprova~ ao Substitutivo do Senado Federal ao 
PLC n" 101/93 (n" 1.258/88, na origem), que fixa as di
retrizes e bases da educação nacional. Sen. José Samey .. 

284 

Encamiuba a votlção da Emenda n• 179, ofereci
da .O Substitutivo do Senado Federal ao PLC n" 101/93 
(n" 1.258188, na origem), que fiXa as diretrizes e bases 
da educação nacional. Sen. Darcy Ribeiro .......... _ ......... .. 

Leitura da Emenda n• 65, de Plenário, pãrcial
lnente aprovada, ao Substitutivo do Senado Federal ao 
PLC n• 101/93 (n" 1.258188, na origem}, que fixa as di
retrizes e bases da educação nacional, e aprovada. Sen. 

285 José Samey ............... : .......... : ............... ___ _ 
Leitura da Emenda n• 221, de Plenário, que foi 

oferecida ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n" 
101193 (n" 1.258/88, na origem), que fixa as diretrizes e · 

285 bases da educação nacional, e aprovada. Sen. José Sar-
ney .......................................................... . 

Encamiuba a votação da Emenda n• 221, ofereci
da ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n" 101193 
(n" 1258/88, na origem), que fixa as diretrizes e bases 

.. 285 da educação nacional. Sen. Darcy Ribeiro ...................... .. 
Leitura da Emenda n2 123, de Plenário_. que foi 

oferecida ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n• 
101193 (n" 1.258/88, na origem), que fiXa as diretrizes e 

286 bases da educação nacional. e aprovada. Sen. José Sar-
ney ................................. ______ .................... --

·-· ~ _ _ Leitura da Emenda n" 179, de Plenário, que foi 
-oferecida ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n!!: 

286 101193 (n• 1.258/88, na origem), que fiXa as diretrizes e 
bases da educação nacional, e aprovada. Sen. José Sar-
ney .................................................................. ____ , __ 

Encamiuba a votação das Emendas n% 225 e 226, 
286 - oferecidas ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n2 

101/93 (n" 1.258/88, na origem), que fixa as diretrizes e 

292 

292 

292 

293 

bases da educação nacional Sen. Darcy Ribeiro ............. . 

Leitura -da Emenda n" 30 I, de Plenário, que foi 
oferecida ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n" 
!01193 (n" 1.258188, na origem), que fiXa as diretrizes e 
bases da educação nacional, e aprovada. Sen. José Sar-

ney ············································ ·············-·····-·····-----·-
Leitura das Emendas n% 225 e 226, de Plenário, 

aprovadas, ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n" 
101/93 (n• 1.258188, na origem), que fiXa as diretrizes e 
bases da educação nacional. Sen. José Samey ................ .. 

Leitura da Emenda n" 304, de Plenário, que foi 
oferecida ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n• 
101193 (n" 1.258/88, na origem), que fiXa as diretrizes e 
bases da educação naciona..4 e aprovada Sen. José Sar-
ney ..................................................................................... . 

PLS n" 18/96, que dispõe sobre a função de res
ponsável técnico nas empresas de comunicação social. 
Sen. Ernandes Amorim .................................................... .. 

Leitura da Emenda n• 56, de Plenário, que foi ofe' 
l'ecida ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n2 
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101193 (n• 1.258/88, na origem), que fixa as direlrizes e 
bases da educação nacional, e aprovada. Sen. José Samey... 349 

Encaminba a votação da Emenda n" 128 ao Subs
titutivo do Senado Federal ao PLC n" 101193 (n• 
1.258/88, na origem), que fixa as direlrizes e bases da 
edocação nacional. Sen. Beneditada Silva .......... -··-- 350 

Encaminha a votação da Emenda n" 128, ofereci-~ 
da ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n" 101/93 
(n" 1.258188, na origem), qne flxã as diretrizes e bases 
da educação nacionaJ. Sen. Darcy Ribeiro. ·······--·-····- 350 

Encaminha a votação da Emenda~ 173? ofereci
da ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n" 101/93 
(n" 1.258/88, na origem), que fixa as diretrizes e bases 
da educação nacional. Sen. José Eduardo Dutra.............. 352 

Encaminha a votação da Emenda rf!. 173, ofereci
da ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n" 101/93 
(n" 1.258188, na origem), que fixa as diretrizes e bases 
da educação nacional. Sen. Darcy Ribeiro. ········---····· 353 

Encaminba a votação da Emenda n" !93, ofereci
da ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n" 101/93 
(n" 1.258/88, na origem), que fixa as diretrizes e bases 
da educação nacional. Sen. Jáder Barbalho. ···················- 354 

Encaminha a votação da Emenda rf!. 306, ofereci
da ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n" 101/93 
'(n" 1.258/88, na origem), que fixa as diretrizes e bases 
da educação nacional. Sen. Josaphat Mariubo ..•... -··-······ 355 

Leitwa da Subemenda à Emenda n" 195, de Ple
nário, aprovada ao Substin.uivo do Senado Federal ao 
PLC n" 101193 (n•I.258/88, na origem), que fixa as di-
retrizes e bases da educação nacional. Sen. José Sarney .. 355 

Encaminba a votação da Emenda n• 312, ofereci
da ao Substitutivo do Sei!lldo Federal ao PLC n" 101/93 
(n" 1.258188, na origem), que fixa as diretrites e bases 
da educação nacional. Sen. Emilia Fernandes.········-······· 356 

Parecer oral sobre a redação oferecida à Emenda n" 
312, oferecida ao Substitutivo do Senado Federal ao 
PLC n" 101193 (n• 1.258/88, na origem), que fixa as di
retrizes e bases da educação nacional. Sen. Darcy Ribei-
ro ....... -····---············--······--·--···'··-'·--·-··--- . 356 

Encaminba a votação da Emenda n" 312, ofereci
da ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n" 101/93 
(n" 1.258188, na origem), que fixa as diretrizes e bases 
da educação nacional. Sen. Jáder Barbalho .............. -...... 357 

Anuncia e justifica a apresentaçãO da Emenda 
n2 304, de Plenário, ao projeto de lei que ftxa as dire
trizes e bases da educação nacional. Sen. Gilvam Bor-

ges.-···························-····-···---····-·-·--·-···- 371 
Discute o PLC 11' 4196 (11' 1.156/95, na origem), 

que regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5.• da 
Constituição Federal, e as emendas não- acatadas pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania Sen. Pe-
dro Simon ......................•. -···-··-···-····--···-·----_ 445 

PLS n" 6/%, que determina seja incurso nas pena
lidades do tipo criminal doloso o agente de crime come
lido mediante o uso de veículo automotor nas condições 
indicadas ou em área proibida pela autoridade compe-
tente. Sen. Romeu Tuma ......................... ----·-·-- 573 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Dlscure o PR n• 4196, que autoriza o Estado do 
Toearttins a piestar garantia no valor de 
R$34.000.000,00, acrescida dos respectivos encargos fi
nanceiros (acessórios), junto ao Banco do Brasil S/A, 
destinada a finanCiai a execUção do Progrania. de COOpera
ção Nipo-Brnsilerro para Desenvolvimento dos Cerrados -
PRODECER m- Piloto, a ser implantado no Município de 
Pedro Afonso (!O). Sen. Leomar Quintanilba. ·-··--··-····· 

Discure o PR n" 4/96, ~que autoriza o Estado do 
Tocantins a prestar gar.mtia no valor de 
R$34.000.000,00, acrescida dos respectivos encargos fi-

~~ nanceiros (aressórios), junto ao Banco do Brasil S/ A, 
destinada a financiar a-execução do Programa de Coope
ração Nipo-Brasileiro para Desenvolvimento dos Cena
dos - PRODACERlll- Piloto, a ser implantado uo Mu
nicípio de Pedro Afonso (TO). Sen. Bernardo Cabral. . .. 

Discure o PR n" 4196, que autoriza o Estado do 
-Tocantins a prestar- garantia no valor de 

R$34.000.QOO,OO, acrescida dos respectivos encargos fi
nanceiros (aressórios), junto ao Banoo do Brasil S/A, 
destinada a fmanciar a execução do Programa de Coope
ração Nipo.Brasileiro para Desenvolvimento dos Cena
dos- PRODECER m -Piloto, a ser implantado no Mu
nicípio de Pedro Afonso (TO). Sen. Marluce Pinto .......• 

· Discure o PR n" 5/96, que conreda autorização 
para elevação temporária de limite de comprometimento 
e parn contratação de operação de crédito externo entre 
o Estado do Mato Grosso do Sul e o Fundo Einanceiro 
para Desenvolvimento da Bacia do Prara - FONPLA
T A, no valor de US$20,000,000.00, cm os recursos serão 
destinados a financíar, parcialmente, o Projeto de Pavi
mentação Asfáltica da Rodovia MS-141. trecho lvinhe
ma-Naviraí. Sen. Ramez Tebet. ·-··························---

Discure o PR n" 5/96, que concéde autorização 
para elevaçiio temporária de lintite de comprometimento 
e para contrntação de operação de crédito externo entre 
o Estado do Mato Grosso do Sul e o Fundo Financeiro 
para Desenvolvimento da- Bacia dO- Prala - FÓNPLA
T A, no valor de US$20,000,000.00, cujos recursos serão -~ 
destinados a fmanciar, parcialmente, o Projeto de Pavi
mentação Asfãltica da Rodovia MS-141, trecho lvinbe

ma- Navíraí. Srn. Geraldo Melo. ··················-······-·--· 
Discu• o PR 11' 5196, que ooncede auiOrização para 

elevaçOO ~ de limite de oornpromeiÍIII<DIO e para 
oonlratação li: Of<'llÇão de crédito externo entre o Estado do 
Mao GrossoooSul e o Futd> Fí:nan:eiro pam Desenvolvi
"""to da Bilia do Prala-- roNPLATA. rio valor de 
US$20,<XXJ,WJ.OO;$ re::ursos sedio destinados a :financiar, 
parrialmenre, o Projeto de Pavimentação Asfiíltica da Rodovia 
MS-141, tm:00 lvinhema-Navirai Sen. !.amo Campos. •••...• 

Discure o PR n" 5/96, que conreda autorização 
para elevação temporária de linüte de comprometimento 
e para contratação de opernção de crédito externo entre 
o Estado do Mato Grosso do Sul e o Fundo. Fínãnceiro 
para Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLA
T A, no valor deUS$ 20,000,000.00, cujos recursos se-
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rão destinados a fm3nciar, pãrcialmente, o Projeto de 
Paviment!çãO Asfáltica da Rodovia MS-141, lrecho lvi-
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nhema- N aviraL Sen. Lúdio Coelho. ···················-········· __ . __ 84 

Encaminha a votação do PR n" 4/96, que autoriza 
o Estado do Tocantins a prestar garantia no valor de 
R$34.000.000,00, acrescida dos respectivos encargos fi
nanceiros (acessórios), junto ao Banco do Brasil SIA, 
destinada a financiar a execução do Prognuni!. de Coope
ração Nipo-Brasileiro para Desenvolvimento dos Cerra
dos - PRODACERTII - Piloto, a ser implantado no Mu-
nicípio de Pedro Afonso (TO). Sen. Carlos Palrocínio. ... 164 

Encaminha a votação do PR n" 4/96, que autoriza 
o Estado do Tocantins -a preStar gararitia no valor de 
R$34.000.000,00, acrescida dos respectivos encargos fi
nanceiros (acessórios), junto ao Banco do Brasil SIA, 
destinada a financiar a execução do Programa de Coope-· 
ração Nipo-Brasileiro para Desenvolvimento dos Cerra
dos- PRODECER m- Piloto, a ser implantado no Mu-
nicfpio de Pedro Afonso (TO}. Sen. Júnia Marise. .. ·-······ 165 

Encaminha a votação do PR n• 5/96, que conce
de autorização paril elevação temporária de limite de 
comprometimento e para contratação de operação de 
préclito externo entre o Estado do Mato Grosso do Sul 
e o Ftmdo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia-
do Prata- FONPLATA, no valor de úS$20,000,000.00, 
cujos recursos serão destinados a fmanciar. parcialmen-
te, o Projeto de Pavimentação Asfáltíca da Rodovia MS-
141, lrecho Ivinhema- Naviraf. Sen. Levy Dias ............. . 

Encaminha a votação do PR D0 5/96, que concede 
autorização para elevação tempOiária de limíte de com
prometimento e para contratação de operação de crédito 
externo enlre o Estado do Mato Grosso do Sul e o Fundo 
Fmanceiro paxa Desenvolvimento da Bacia do Piata -
FONPLATA, no valor de US$20,000,000.00, cujos re
cursos serão destinados a financiar, parcialmente. o Pro
jeto de Pavimentação Asfáltíca da Rodovia MS.: 141, tre-
cho Ivinhema- Naviraí. Sen.JúniaMarise.. .................... . 

Encaminha a votação do PR n• 5/96, que concede 
autorização para elevação temporária de ~te de com
prometimento e para contratação de operação de crédito 
externo entre o Estado do Mato Grosso do Sul e o Fundo 
Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata -
FONPLATA, no valor de US$20,000,000.00, cujos re
cursos serão destinados a financiar, parciaimente, o Pro
jeto de Paviment!ção Asfáltica da Rodovia MS-141, lre-
cbo Ivinhema- Naviraí. Sen. Lauro Campos .................. . 

Encaminha a votação do PR n• 5/96, que concede 
autorização para elevação temporária de limite de com
prometimento e para contratação de operação de crédito 
externo entte o Estado do Mato Grosso do Sul e o Fundo 
Financeiro parn Desenvolvimento da Bacia do Prata -
FONPLA TA, no valor de US$20,000,000.00, cujos re
cursos serão destinados a fmanciai, parcialmente. o_ Prcr 
jeto de Paviment!ção Asfáltica da Rodovia MS-141, lre-
cho 1vinhema- Naviraf. Sen. Eduardo Suplicy ........... . 

166 

167 

167 

168 

Discute o PR n" 7196, que autoriza a República 
Federativa do Brasil a conceder garantia para operações 
de crédito externo a serem conlratadas pela Companhia 
Energética de São Panlo- CESP, mediante lançamentos 
de títulos no exterior~ no valor máximo acumulado equi
valente a até US$710,000,000.00, destinados ao paga
mento de dívidas garantidas pelo Tesomo Nacional e au
toriza o Governo do Estado de São Paulo a prestar con
tragarantia à União para as mesmas operações de crédi-
to. Sen. Epitácio Cafeteira.··········-····························· .... ·-

Discute o PR n" 7196, que autoriza a República 
Federativa do Brasil a conceder garantia para operações 
de crédito externo a serem contratadas pela Companhia 
Energética de São Paulo- CESP, mediante lançamentos 
de títulos no exterior. no valor máximo acumulado equi
valente a até US$710,000,000.00, destinados ao paga
mento de dívidas garantidas pelo Tesouro Nacional e au
toriza o Governo do Estado de São Paulo a prestar con
tragarantia à União para as mesmas operações de crédi-
to. Sen. José Eduardo Dutra. ........................................... _ 

Encaminha a votação do PR n" 7/96, que autoriza 
a República Federativa do Brasil a conceder garantia 
para operações de crédito externo a serem contratadas 
pela Companhia Energética de São Paulo - CESP, me
diante lançamentos de títulos no exterior, no valor máxi
mo· acumulado ·equivalente a até US$710,000,000.00, 
destinados ao· pagamento de dividas garantidas pelo Te
souro Nacional e autoriza o Governo do Estado de São 
Paulo_ a prestar contragarantia à União p<Ua as mesmas 
operações de crédito. Sen. Bello Parga. ··························-

-- DiScu_te o PR n!?: 7/96., que autoriza a República 
Federativa do Brasil a conceder garantia para operações 
de crédito externo a serem conlraladas pela Companhia 
Ene<gétíca de São Paulo- CES!', mediante lançamentos 
de títulos no exterior. no valor máximo acumulado equi
valente a até US$710,000,000.00, destinados ao paga
mento de dívidas garantidas pelo Tesomo Nacional e au~ 
toriza. o Governo do Estado de SãO Paulo a prestar con~ 
lragarantia à União para as mesmas operações de crédi-

to. Sen. Pedro Piva .............•........ ·-···································· 
Disserta sobre o PR n" 36/95, do Senador Roberto 

Freire, qUe pretende criai- a Corrllssão de Ciência e Tec
nologia, no âmbito do Senado Federal. Sen. Sebastião 

Rocha. ••••• ·-······--·-·-··--····-······-····-···---·-·--

REFORMA AGRÁRIA (Vide SEM-TERRA) 

Registra ã entrega ao Incra de documento solici
tando a desapropriação de fazendas no Estado do Pará. 
Sen. Ademir Andrade ............................................ ·-········ 

Deplora a inexistência da reforma agrária no Bra-

siL Sen. Laura Campos. .. ·-··········-······················: .......•..... 

REroRMADAPREVID~CIA(VideCONGRESS!STA) 

REFORMA TRIBUTÁRIA 

Pronuncia-se ·sobre a reforma: tributária. atendo-se 
basicamente à economia informal no País. Sen. Casildo 

Maldaner. ········································································-
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XII 

REGIÃO NORDES'IE (Vide BNDES) 

Chama a atenção para os problemas da Paraíba e 
demais Estados do Nordeste e pede auxmo do Governo 
Federal. Sen. Ney Suassuna. ······························--···-··-

REGIÃO NOR'IE 

Chama a atenção das autoridades do Governo Fe
deral para a urgência de um dos projetas que beneficiará 
a região Norte na área de energia elétrica. inserido no 
Plano Plurianual. Sen. João França ..... ·-·····-··--·----· 

(RJ) 

Defende que a filmagem do clipe do cantor Mi
chael Jackson na favela de Santa Marta seja feita sem 
complicações por parte dos que procuram salvaguardar a 
imagem do Rio de Janeiro. Sen. Benedita da Silva. ........ . 

Lamenta que o cantor Michael Jackson tenha sido 
inicialmente impedido de fazer um "clip" dirigido por 
Spike Lee na favela de Santa Marta. Sen. Benedita da 
Silva. ........................................... _, __ _ 

REQUERiMENTO 

Requerimento n" 43/96, solicitando informações 
ao Ministro da Fazenda sobre os recursos aplicados nos 
Estados e Municípios e nos Bancos Econômico, Nacio-
nal e Banespa. Sen. Jáder Barbalho ........................... : .... . 

Requerimento n2 44196. solicitando informações 
ao Ministro da Saúde. Sr. Adib Jatene. acerca de irregu
laridades que estariam ocorrendo na Coordenãção da 
Fundação Nacional de Saúde em Roraima Sen. João 

França. ······················'·······'··-··············-·-···--'--
Requerimento n2 49/96, solicitando informações 

ao Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Malan, sobre a gera
ção de crédito do Brasil junto ao Governo de Angola. 
Sen. Gilberto Miranda .................................................... .. 

Requerimento n" 50/96, solicitando informações 
ao Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Lélio Viana 
Lobo. sobre a identidade do proprietáriO do Aeroporto 
lntemacional de Viracopos. em Campinas (SP), ou a 
respectiva composição acionária. em caso -de vários pro-
prietários. Sen. Ney Suassuna. ............................... ·--·-· 

Requerimento n" 51/96, solicitando informações 
ao Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Malan, sobre a gera
ção de créditos do Brasil junto ao Governo do Gabão. 
Sen. Gilberto Miranda. .................................................... . 

Requerimento n" 52/96, solicitando informações 
ao Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Lélio Viana 
Lobo, a respeito de depósito em agência do Banco Eco-
nômico no exterior. Sen. Gilberto Miranda ................... . 

Requerimento n2 53/96, solicitando homenagens 
pelo falecimento da Sra. Sarah Kubitschek de Oliveira, 
viúva do ex-Presidente da República. Sr. Juscelino Ku-
bitschek. Sen. José Roberto Arruda. ................................ . 

Encaminha a votação dos Requerimentos n% 53 e 
54. de 1996, que solicitam prestação -de homenagens 
pelo falecimento da Sra. Sarah Kubitschek, viúva do ex-
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Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Sen. Anto-
nio Carlos Magalhães ..................................................... .. 

Requerimento n2 54/96, solicitando homen3gens 
pelo falecimento da Sra. Sarah Kubitsehek de Oliveira, 
viúVa do ex-Presidente Juscelino Kubitschek. Sen. Ber-
nardo Cabral ..................................................................... . 

Encaminha. a votação dos Requerimentos n% 53 e 
54, de 1996, que solicitam prestação de homenagens 
pelo falecimento da Sra. Saiah Kubitschek de Oliveira, 
viúva do ex-Presidente Juscelino Kubitschek. Sen. Ber-
nardo Cabral ..................................................................... . 

Encaminha a votação dos Requerimentos n% 53 e 
54, de 1996, que solicitam prestação de homenagens 
pelo falecimento da Sra. Sarah Kubitschek de Olivei
ra, viúva do ex-Presidente da República, Sr. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira Sen. Elcio Alvares .................... . 

Encaminha a votação dos Requerimentos n"s 53 e 
54, de 1996, que solicitam prestação de homenagens 
pelo falecimento da Sra. Sarah Kubitschek de Oliveira, 
viúva do ex-Presidente da República, Sr. Juscelino Ku-
bitschek. Sen. Humberto Lucena. .................................... . 

Encaminha a votação dos Requerimentos n% 53-e 
54, de 1996, c:j_ue solicitam prestação de homenagens 
pelo falecimento da Sra. Sarah Kubitschek de Oliveira, 
viúva do ex-Presidente Juscelino Kubitschek. Sen. Bello 

Parga. ······························-··-···················--·············-·-
Encaminha a votação-dos Requerimentos n% 53 e 

54, de 1996. que solicitam prestação de homenagens 
pelo falecimento da Sra. Sarah Kubitschek de Oliveira, 
viúva do ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Olivei-
ra. Sen. José Eduardo Outra. ........................................... . 

Encaminha a votação dos Requerimentos 11% 53 e 
54, de 1996, que solicitam prestação de homenagens 
pelo falecimento da Sra. Sarah Kubitschek de Oliveira. 
viúva do ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Olivei-
ra. Sen. Romeu Tuma ······························~······················ 

Requerimento n" 55196, solicitando informações 
ao Ministro da Administração Federal e Reforma do Es
tado sobre_o não cumprimento do Decreto n2 1.737/95. 
Sen. Sebastião Rocha.·······················-······························ 

Requerimento n2 56/96, soliciiaiido informações 
ao Ministro- da Fazenda sobre o não cumprimento do 
Decreto n" 1.137/95. Sen. Sebastião Rocha. ................... . 

Requerimento n2 57/96, solicitando inforinações 
ao Ministro da Fazenda a respeito da notícia publicada 
no jornal argentino Ambito Financeiro, sobre a aplica
ção de nossas reservas internacionais. Sen. Eduardo Su-
plicy. ·······································-----··· .. ·-··-····-·-·-

Requerimento n2 59/96, de convocação d.o Minis
tro do Trabalho, Sr. Paulo Paiva, para comparecer ao 
Plenário do Senado Federal a fim de prestar esclareci
mentos sobre o Programa de Geração de Empregos do 
Governo Federal. Sen. Carlos Patrocínio . ....................... . 

Requerimento n2 61/96, de homenagem de pesar 
pelo falecimento do ex-Senador Nelson Carneiro. Sen. 
José Sarney . ..................................................................... . 
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Requerimento~~n" 62196, de inserção em ata de 
voto de pesar pelo falecimento do ex-Senador Nelson 
Carneiro. Sen. Eduardo Suplicy ....................................... _ 

Requerimento n2 63196, de inserção em ata de 
voto de pesar pelo falecimento do ex-Senador Nelson 
Carneiro. Sen. Pedro Simon ............................................ .. 

Requerimento n2 64/96, de inserção em ata de 
voto de pesar pelo falecimento do ilustre ex-Senador_ 
Nelson Carneiro. Sen. Hugo Napoleão ........................... .. 

Requerimento n• 65/96, de homenagem pelo fale
cimento do ex-senador Nelson Carneiro. Sen. Bernardo 
Cabral .................................................................. _, __ 

Encaminha a votação dos Requerimen-toS n% 61 a:-
65, de 1996, de insexção em ata de voto de pesar e de 
prestação de homenagens pelo falecimento do ex-sena
dor Nelson Carneiro. Sen. Hugo Napoleão ...................••• 

Encaminha a votação dos Requerimentos n% 6l-a 
65, de 1996, de inserção em ata de voto de pesar e de 
prestação de homenagens pelo falecimento do ex-Sena-
dor Nelson Carneiro. Sen. Bernardo OtbrnL .................. .. 

Encaminha a votação dos Requerimentos n% _61 a 
65, de 1996, que solicitam inserção em ata de voto de 
pesar e prestação de homenagens pelo falecimento do 
ex-Senador Nelson Carneiro. Sen. Humberto Lucena. ..... 
' Encaminha a votação dos Requerimentos n% 61 a 
65, de 1996, que solidtam -inSerção em àta- de vOto de 
pesar e prestação de homenagens pelo falecimento do 
ex-Senador Nelson Carneiro. Sen. Pedro Simon .............. ~ 

Encaminha a votação dos Requerimentos n's 61 a 
65, de 1996, que solicitam inserção em ata de voto âe 
pesar e prestação de homenagens pelo falecimento do 
ex-Senador Nelson Carneiro. Sen. Sebastião Rocha ....... . 

Encaminha a votação dos Requerimentos n2s 61 a 
65, de 1996, que solicitam inserção em ata de voto de 
pesar e prestação de homenagens pelo falecimento do 
ex-Senador Nelson Carneiro. Sen. Jáder Ba!balho .......... . 

Encaminha a votação dos Requerimentos o% 61 3. 
65, de 1996. que Solicitam inserção em ata de voto de 
pesar e prestação de homenagens pelo falecimento do 
ex~Senador Nelson Carneiro. Sen. Antonio Carlos Ma-
galhães ......................................... ,, ___ .. _. _____ , ............. · · 

Encaminha a votação dos Requerimentos n% 61 a 
65, de 1996, que solicitam inserção em ata de voto de 
pesar e prestação de homenagens pelo falecimento do 
ex-Senador Nelson Carneiro. Sen. Júlio Campos ............ . 

Encaminha a votação dos Reqnerimentos n's 61 a 
65, de 1996, que solicitam inserção em ata de voto de 
pesar e prestação de homenagens pelo falecimento do 
ex~Senador Nelson Carneiro. Sen. José Eduan:lo Outra. .. 

Encaminha a votação dos Requerimentos n% 61 a 
65, de 1996, que solicitam inserção em ata de voto de 
pesar e prestação de homenagens pelo falecimento do 
ex-Senador Nelson Carneiro. Sen. Artur tia Távola ......... 

Encaminha a votação dos Requerimentos n% 61 a 
65, de 1996. que solicitam inserção em ata de voto de 
pesar e prestação de homenagens pelo falecimento do 
ex-Senador Nelson CarneirO.-Sén. Elcio Alvares .... ·-······ 
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Encaminha a votação dos Requerimentos n% 61 a 
65, de 1996, q,ue solicitam ÍI_lserÇão em ãti! de voto_ de 
pesar e prestação de homenagens pelo falecimento do 
ex-Senador Nelson Carneiro. Sen. Esperidião Amin ........ 

Encaminha a votação dos Requerimentos n% 61 a 
65, de !996, que solicitam inserção em ata de voto de 
pesar e prestação de homenagens pelo falecimento do 
ex-Senador Nelson Carneiro. Sen. Carlos Pattocínio. ..... . 

Encaminha a votação dos Requerimentos n's 61 a 
65, de 1996, que solicitam inserção em ata de voto de 
pesar e prestação de homenagens pelo falecimento do 
ex-Senador Nelson Carneiro. Sen. José Fogaça .............. .. 

Encaminha a votação dos Requerimentos n% 61 a 
65, de 1996, que soliCitam inserção em ata de voto de 
pesar e prestação de homenagens pelo falecimento do 
ex-Senador Nelson Carneiro. Sen. Bello Parga ·········~····· 

Requeriniento ~- 66196~ solicitandO a realização 
de sessão especial destinada a homenagear a memória 
do ex ..Senador Nelson Carneiro. Sen.-Josê Simley ......... .. 

Requerimento ~ 62196, solicitando inserção em 
ata de voto de pesar peJo falecimento do ex-Senador 
Nelson Carneiro. Sen.Jonas Pinheiro .......••.••...•••.••.•.••.•.•• 

Encaminha a votaçãO do Requenmerito n" 83/96, 
que solicita sejam võtãdos destacadamen·te os itens -5 e -6 
da Emenda n" 239, oferecida ao Substitutivo do Senado 
Federal ao PLC n" 101/93 (n" 1258/88, na origem), que 
fixa as diretrizes e bases da educação nacional. Sen. 
Darcy Ribeiro .................................................................. .. 

Encaminha a votação do Requerimento n" 86/96, 
que solicita destaque ·para votação em separado do inci
so IV, da Emenda fi'!: 162, oferecidã ao SubstitUtivo do 
Senado Federal ao PLC n" I 01/93 (n" 1.258188, na ori
gem), que fixa as diretrizes e bases da educação nãcio-
nal. Sen. Darcy Ribeiro ..................... ____ ,_,, .... ____ _ 

Requerimento n" 94!96, de inserção em ata de 
voto de pesar pelo falecimento do etnólogo e fotógrafo 
Pierre Verger. há cinqüenta anos radicado no Brasil, e 
dedicado estudioso da cultum afro. Sen. Josaphat Mari-
nho ............................................................ - ..................... .. 

Requerimento n" 95/96, solicitando informações 
ao Ministro-Chefe da Casa Civil, sobre as reuniões riiali
zadas entre o então Presidente da República, Sr. Itamar 
Franco. e seus rrúrúi;tios., relacionadas ao Sistema de Vi
gilância da Amazônia- SN AM. Sen. Eduardo Suplicy .. 

Encaminha a votação do Requerimento n" 96/96, 
de adiamento da discussão do PLC n" 4196, que regnla
menta o inciso Xll, parte final, do art. 5.• da Constitui-
ção Federal. Sen. José Ignácio Ferreira ............................ . 

RequerimentO n2 97/96~ solicitando informaÇões 
ao Ministro-Chefe da Secretiria de AsSWltos Estratégí
cos. sobre as reuniões do Conselho de Defesa Nacional 
relacionadas ao Sistema de Vigilância da Amazônia -
SN AM. Sen. Eduardo Suplicy ......................................... ~ 

Requerimento n" 98/96, solicitando informações 
ao Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES, Dr. Luiz Carlos Men
donça de Barros, por meio do Ministro do Planejamento, 
SL Jósé Serra, relativas à matéria publicada no Jornal 
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do Commércio da edição de 5-1~6, que lhe atribui a 
defesa da privatização da Petrobrás, em reunião da Fe
deração das Indústrias do Rio de Janeiro-FIRJAN. Sen. 
Pedro Simon ............................................. ~---------: ___ _ 

Requerimento n" 99/96, so!icitalfdo informações 
ao Ministro da Fazenda, sobre o acordo entre_ o Bancp 
Central e o Banco Econômico assiilado no início de 
1994. Sen. Gilberto Miranda. .......................................... .. 

Requerimento n" I 00/96, solicitando informações 
ao Ministro da Fazenda, relativas ao Programa Nacional 
de Desestatização. Sen. Gilberto Miranda. ..................... .. 

Requerimento n" 101/96, solicitando informações 
ao Minislro da Fazenda, sobre as reservas internacionais 
brasileiras. Sen. Esperidião Amin .................................... . 

Requerimento n" 103/96, solicitando informações 
ao Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Malan, sobre as medi
das adotadas pela Secretaria da Receita Federal visando 
reduzir a sonegação e elisão tributária dos contribuintes 
pessoas físicas. Sen. Eduardo Suplicy ............................ .. 

Requerimento n" I 04196, solicitando a tnmscrição 
nos Anais do Senado Federal o texto do artigo publicado 
no jornal Tn"buna da Imprensa, no qual o jornalista 
Hélio Fernandes homenageia a memória do Senador 
Nelson Carneiro. Sen. Gilberto Miranda ......................... . 

RequerimentO n" I 05/96, só licitando a transcrição 
nos Anais do Senado Federal do texto do artigo inritula
do "O Plano Real e seus dois Brasis", de autoria do Pre
feito de São Paulo, Sr. Paulo Salim Maluf, originaria
mente publicado no jornal O Globo, em 12-2-96. Sen. 
Gilberto Miranda........................................ -

Requerimento n" 108196, solicitando prestação de 
homenagens pelo falecimento do Professor José Gomes 
da Silva. Sen. Eduardo Suplicy ......................... ____ _ 

RODOVIA 
Discorre sobre o péssiiDo- e5tãdo das rodovias 

brasileiras. Sen. V a1nrir Campelo. ············---·-·-···----
Comenta a necessidade de se estender a atenção 

do Governo para os Estados menos lembrados, especial
mente no tocante às suas rodovias. Sen. Edison Lobão_ 

Propõe novo traçado que viabilizaria a BR-020. 
Sen. Hugo Napoleão.-----···········-·····-··--·-······-·············· 

Pronuncia-se a respeito da BR-020. Sen. Lúcio 
Alcãntara. ···············--···---·····-------------------------
(RS) (Vide AGRJCULWRA) 

(SP) 

Comunica que -o Governador do Estado de São 
Paulo, Sr. Mário Covas. recebeu várias lideranças, para 
as quais explicou o pré-acordo da dívida daquele Estado 
para com o Banespa. Sen. Romeu Tuma . ........................ . 

SAÚDE (Vide AC) 

Alerta parn a necessidade de se criar um progra
ma específico de combate à hepatite. Sen._ Flaviano 
Melo.···························-····--------·-····-------· 

Alerta para a urgência de se priorizar o investi-
mento em saúde no Brasil. Sen. Carlos Bezerra ............. . 

Pag. 

510 

512 

512 

513 

582 

583 

583 

659 

149 

413 

416 

417 

2 

104 

370 

Disserta sobre o problema da saúde no Brasil e 
manifesta seu apoio ao Deputado José Pinolli, autor de 
uma alteração que garante o uso descentralizado dos re
cursos Oriundos do CPMF, contemplando a área pública 
da saúde e as entidades filantrópicas. Sen. Mauro Mirnn--da. ............ _________________________________________________ _ 

SEM-'IERRA 
Manifesta seu inconfonnismo com a decisão do 

Poder Judiciário de Presidente Prudente de manter a pri
são preventiva de líderes do Movimento dos Sem-Terra, 
e pronuncia-se sobre o problema da reforma agrária. 
Sen. Eduardo Suplicy. ---··························--··············--· 

Refere-se à carta do Movimento dos Sem-Terra 
em que denunciam o cativeiro de quatro integrantes do 
movimento. Sen. Lauro Campos ......................... : ........... . 

(SENA C) 
Criticando a sugestão de acabar com as conlri

buições das empresas para o Serviço Social do Co
mércio-SESC e para o Serviço Nacional de Aprendi
zagem Comercial-SENAC. Sen. Ernandes Amorim . ... 

SENADO 
Comenta o encontro da Bancada do Rio Grande 

do ·sul com o Presidente da República, Seubor Fernando 
Henrique Cardoso. Sen. Pedro Simon. ············--··-----

Apela aos senadores para que permaneçam uni
dos em tomo do projeto de modernização do Senado Fe-

deral. Sen. Renan Calheiros. ·······------·········------·-·· 
Discorre sobre as atividades do Grupo de Traba

lho de Reforma e Modentização do Senado Federal. 

Sen. Renan Calheiros. ·-······-··-··-··-··-··-····-··--·----
Manifesta seu apoio à veiculação da TV -Senado. 

Sen. Bernardo Cabral. ····························-----···-· 
Comunica o início da transmissão, pela operadora 

Net, da TV-Senado. Sen. José Samey ............................ . 
Cumprimenta o Senador Renau Calheiros pelo 

trabalho realizado na Comissão de Modernização. Sen. 

- José Roberto Arruda. ··························--·····--····------
Manifesta seu apoio à criação e veiculação da 

TV -Seuado. Sen. José Roberto Arruda. ·········-······-·-··· 
Manifesta seu apoio à veiculação da TV -Senado. 

Sen. Pedro Simon. -----···················-------········--····--· 
Parabeniza a todos os envolvidos no trabalho que 

visa a modernização do Senado Federal. Sen. Ademir 
Andrade. ---------------------------------------------

Chama a atenção dos senadores para o entendi
mento sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
Sen. José Roberto Arruda ........... ·············--··-········-· 

Elogia os trabalhos do Senado Federal, com re
lação ao projeto de lei que fiXa as diretrizes e bases 
da educação, e agradece o apoio e as manifestações 
que recebeu dos senadores. Sen. Darcy Ribeiro ....... - .. 

Discorre sobre a TV -Senado. Sen. Luiz Alberto 
de Oliveira. .............. ·················-----·-·-----···-· 
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Parabeniza a Mesa Diretora pela implementação 
da TV -Senado e pela modernização do programa A Voz 

do Brasil. Sen. Sebastião Rocha ··················-···············-
Reflete sobre os trabalhos do Senado Federal nas 

convocações extraordinárias do Congresso Nacional. 
Sen. José Roberto Arruda .......................... ·-·-·--···--
SERVIDOR 

Aborda a questão do reajuste ou não dos ven
cimentos dos servidores públicos civis e militares 
da União na data base de 1-1-96. Sen. HUinberto 
Lucena.·········-·······---············ ····u····---···· 

Aborda a questão do reajuste ou não dos venci
mentos dos servidores civis e militares da União na data 
base de 1-1-96. Sen. Sebastião Rocha ..........................•... 

(SESC) (Vide SENAC) 

SISTEMA TRffiUTÁRJO 
Alerta para a necessidade de se alterar a legisla

ção no sentido de evitar que alguns se esquivem do pa
gamento dos impostos. Sen. Ney Suassuna ·-·--··-········ 

Defende a implantação de wn sistema tributário 
mais moderno no Bxasil. Sen. Júlio Campos ................... . 
.(S!V AM) (Vide ANAIS DO SENADO) 

Sugere que se conclua a questão do Projeto Si
vam para que o Sr. Francisco Grazziano volte à Presi
dência do Incra e continue seu trabalho. Sen. Eduardo 

Suplicy. ··················································--·--····-·-·--
Defende o Senador Ramez Tebet das acusações 

de que foi vítima como Relator da Subcomissão que 
estuda o Projeto Sivam/Sipam. Sen. Romeu Toma. ..... 

Leitura da carta do Presidente da República, Se
nhor Fernando Henrique Cardoso, em que solicita a 
aprovação, pelo Senado Federal, das resoluções referen
tes ao Projeto Sivam. Sen. Ney Suassuna-. ····-·················· 

Comenta alguns aspectos da carta enviada pelo 
Presidente da República, Senhor Fernando Henrique 
Cardoso, ao Presidente do Senado Federal, Senhor 
José Sarney, que ttata do Projeto Sivam. Sen. Eduar-

do Suplicy ··································-··----·-·······-···-
Manifesta-se sobre a carta, enviada pelo Presiden

te da República, Senbor Fernando Henrique Cardoso, ao 
Presidente do Senado Federal, Senhor José Sarney, que 
trata do Projeto Sivam. Sen. Bernardo c.bra! ................. . 

lusiste para que o ex-Presidente do ln~ Sr. 
Fian.cisCo Graziano, deJX>nha sobre- o Projeto Sivam. 
Sen. Antonio Carlos Va!adares. ....................................... . 

Discorre sobre o Projeto Sivam e alerta paia a ne
cessidade de se discutir mais profundamente essã qUes-
tão. Sen. Eduardo Suplicy ............................................ - .. ,. 

Agradece aos senadores que subscreveram sua 
emenda que obriga o Governo Federal a realizar licita
ção pública para a contratação do Projeto Sivam. Sen. 

Osmar Dias. ····························-·----·-··········--·;_::_c 
Comenta. o Projeto Sivam, o relatório a seu res

peito e a emenda que elaborou referente a ele. Sen. Os.: 
mar Dias ...... -.~: .... ~·-················-···--------·-·-·~- -
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Ressalta que neuhum Senolor está S03Jdo subme
tido a pressão de qualquer natmeza que venha reslringir 
a sua libenlade de expressão de votlr a resJ!cito do méri
to do Projel<> Sivam. Sen. Edw!rdoSuplicy,--·---····--

Comenta a proposta da Socie<iade..B<asileira para 
o Progresso da Ciência- SBPC, com relaç,ão ao Projeto 
Sivarn. Sen. Geraldo Melo .... ---------···-···-

Declara ser um equívoco do Senador Gilberto Mi
randaa indicação dos sistemasderndar<Jm<>u WAAS, 
por serem mais modernos. para O' Sivam. SeD. Geraldo 
Melo·-·······-·······-··------------···---······ 

Discorda da afirmação do Senhor Osmar Dias 
de que o Presidente da República, Senhor Fernando 
Henrique Cardosa. estaria pressionandO os senado
res a aprovarem o Projeto Sivam. Seu. Geraldo 
Melo................ . -·-····--

Declara sua posição com relação ao Projeto Si-
vam. Sen. Osmar Dias. ····----

Esclarece sua posição com relação ao Projeto Si-
varo. Sen. Romero Jucá. ---------··---

Anuncia novo requerimento, desta vez desti
nado ao Secretário de Assuntos Estratégicos. solici
tando o conteúdo das atas das reuniões. entre o en
tão Presidente da República, Sr. Itamar Franco, e 
seus miilistros~ a respeito do Projeto Sivam. Sen. 
Eduardo Supliey._ 

Informa que a super:comissOO que analisa o Proje
to Sivam decidiu aprovar o relauíio gera:F e encaminhá
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de 1994, com dados colhidos ate !991. ·-··········--·····--
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Aparte ao Sen. Ney Suassuna. ············--·---···--······
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Aparte"' Seo. Bernardo Çabral. ···········--····--····
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A Voz do Brasil. Aparte ao Sen. Bernardo Cabral ..........• 
Protesta contra o fechamento das agências do 

Banco da Amazônia mencionadas pelo Senador Ademir 
Andrade. Aparte ao Sen. Adetuir Andrade.·······--······· 

Comenta a necessidade de se estender a atenção 
do Governo para os Estados menos lembrado~ especial
mente no tocante às suas rodovias. ···········--·····--···-

Menciona o episódio em que o Deputado Mawi
lio Ferreira Lima, Presidente da Radiobrás, deu seu aval 
para que se aplicasse ferrenha censura ao jornalista-e ar-
tista Clayton Aguiar. ··············---····-····-·-····-········ 
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Discure a PEG n• 61/95 (n" 182194. na origem). 
que permite a admissão de professores, técnicos e cien
tistas estrangeiros pelas universidades brasileiras e con
cede autonomia às instituições de pesquisa científica,_ e 
tecnológica. . .... ···········--······-·····---···--·····--···-

Pag. 

Manifesta seu inconformisln.o com a decisão do 
299 Poder Judiciário de Presidente Prudente de manter a pri-
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FONPLA TA. no valor de US$20,000,000.00, cUjos re
cursos serão destinados a fmanciar, parcialmen~ o Pro
jero de Pavimentação Asfálticada Rodovia MS-141, tre-
cho IvinheiDa-Naviraí ...... --.-····--~····--····-··-· ..... . 

581 Manifesta-se a favor da filmagem de clipe do 
cantor Michael Jackson no morro de Santa Marta. Apar
te à Sen. Benedita da Silva. ·····-···---··-·-··--······· 

Expressa seu voto de pesar pela morte do ex-Se-
93 nadorNelson Carneiro·--··-··---····-····---···-·--

Requerimento n! 62196, de inserção em ata de 
voiO de pesar pelo falecimenro do ex-Senador Nelson 

93 Carneiro. ·········-··---··--········--·--····--·---· 
183 Disi:orre sobre o Projero Sivam e alerta para a ne-

cessidade de se discutir mais profunClamente essa ques-
183 tão ............. - ...... :._ .... :-··--·-····-·--·--···'--

Solicita !' transcrição nos Anais do Senado Fede-
311 ral das páginas relevantes do livro ·"The Buying of the 

President". ····-····---···--··----=--·-····--···---:····--· 
406 Ressalta que o epísódio do Senador Gilberto Mi-

randa deve ser totalmente esclarecido antes da votação 
406 da resoluçãó do Projeto Sivam. Aparte ao Sen. JeffeiSon 

Peres ........ ·--·--··---··--····--·······--·-·-··-·--
Refere-se à nota divulgada pela Sociedade Brasi-

413 !eira para Progresso da Ciência. após rennião de alguns 
de seus principais cientistas ......... --~·-··-·-·······-····--

ReSSalta que ilenhU.m Senador está sendo subme-
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to do Projeto Sivam. ············-·-···----·-····--······ 
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467 ral do relatório e do voro do Ministro-Relator, Sr. Adhe
mar Ghís~ detenninando seja realizada tomada de con
tas com vistas a analisar os procedimentos ocoui.dos en
tre ó Ministério da Aeronáutica, as erripresas Raytheon e 
a Líder Taxi Aéreo, que culminaram com sua escolha 
para o Projeto Sivam. ··········--·····--··--·-·····--··-· 

Anuncia novo requerimento. desta vez_ destinado 
14 , ao Secretário de Assuntos Es_tratégicos, solicitando o 
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conteúdo das atas das reuniões entre o então Presidente 
da República. Sr. Itamar Franco, e seus mfuiStios, ares-
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pesar e prestação de homenagens pelo falecimento do 
ex-Senador Nelson Carneiro. ........................................... 210 

Observa que o Presidente da República, Senhor 
Fernando Henrique Cardoso, não tomou qlllllquer alÍIU· 
de visando atíngír o Senador Gilberto Miranda ou in· 
fluenciar o julgamento do Senado Federal sobre o Proje-
to Sivam. Aparte ao Seu. Osmar Dias .................. : ....... :... 442 

Encamínhaa votação da PEC n"68195 (n'163195, 
na origem), que estabelece regras para o Fundo de Esta· 
bílízação Fiscal ........................................... - ................ - 542 

EMILIA FERNANDES 

Encamínha a votação do Substitutivo do Senado 
Federal ao PLC n• 101193 (n" 1.258188, na origem), que 
ftxa as díretrízes e bases da educação nacional. ...... ........ 249 

Encamínba a votação dos itens 5_ e 6 da Emenda 
n" 239, oferecida ao Substimtivo do Senado Federal ao 
PLC n• 101193 (n" 1.258/88, na origein), que fixa as dí-
retrizes e bases da educação nacional . ... ~ ......................... . 

Encamínba a votação da Emende n• 118, ofereci
da ao Substímtívo do Senado Federal ao PLC n" 1 O 1193 
(n" 1258/88, na origem), que ftxa as díretrízes e bases 
da educação nacíolllll ...................................................... .. 

Encamínha a votação daEmeuda n• 312, ofereci
da ao Substírutivo do Senado Federal ao PLc n" 101193-
(n" 1258/88, na origem), que fiXa as díretrízes e bases 
da educação naciolllll ...................................................... .. 

Encamínbaa votação daPEC n"68J95 (n" 163195, 
na origem), que estabelece regras para o Fundo de Esta-
bilização Fiscal ................................................................ .. 
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nômico no exterior . .......... -.............................................. -
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Nelson Carneiro ............... ········································-····-
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65, de 19%, de inserção em ata de voto de pesar e de 
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dor Nelson Carneiro. ···············-···································· ... 
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cação) ··································-··-································: ...... . 
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(Republicação)········-····-······························-·················· 
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cional . .............................................................................. . 
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SWia .................................................................................. .. 
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Aparte ao Sen. Josaphat Marinho .................... _ ..............•. 
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Piauí. Aparte ao Sen. Edison Lobão .... ~: .........................•. 
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Encaminba a votação da PEC n" 68195 (n" 163/95, 

na origem). que estabelece regras para o Fundo de Esta-
bilização Fiscal. . .............................................................. . 
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Exalta o papel dos governadores, eleitos pelo 
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Disserta sobre o questionável bloqueio a Cuba. .... 327 
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Esclarece nota jornalística que fere O nome do 
Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Malan. ........................... . . 71 
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manifesta-se favorável à sua vinda à Corriis:são de Cons
tituiçãO, Justiça e Cidadania aftrn de eluCidar sua pro
posta para acabar com a corrupção no Brasil. Aparte ao 
Sen. Pedro Simon ...................................................... -...... 396 ·· 

JÁDER BARBALHO 

Requerimento n!! 43196, solicitando infonnações 
ao Ministro da Fazenda sobre os recursos aplicados nos 
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nal e Banespa. ................................................................... _ 1 
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ção Fiscal. (Republicação) ............................................... I 07 

Encaminha a votação dos Requerimentos n% 61 a 
65, de I 996, que solicitam inserçilo em ata de voto de 
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da educação nacioual ....................................................... . 
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da educação nacional ...................................................... . 
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sar de suas falhas. Aparte ao Sen. Bernardo Cabral. .•..... 
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Aparte ao Sen. Pedro Simon ............................................ . 
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!aridades que estariam ocorrendo na Coordenação da 
Fundação Nacional de Saúde em Roraima. .................... . 

Registra as declarações do Ministro da Justiça, Sr. 
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ção de áreas indígenas ................................................•.....• 
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dígenas ......................................................................... : .... :· 

Discorre sobre a situação da Amazônia ............... . 
Chama a atenção das autoridades do Governo Fe

deral para a urgência de um dos projetos que beneficiará 
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Plano Pluriauual .............................................................. .. 
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publicados na Folha de S.Paulo de 3-2-96 ..................... . 
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BNDES ................................... _ ....................................... . 
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Recife ........................................... : ................ : .................. . 
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Requerimento n2 62196, solicitando inserção em 
ata de voto de pesar pelo falecimento do ex-Senador 
Nelson Carneiro. . ............................................................. -

Dá o seu testemuriho do ãlto empenho e dedica
ção de todos os envolvidos na viabilização do processo 
de securitização das dívidas agrícolas .............................. . 

JOSAPHAT MARINHO 

Questiona a necessidade de se privatizar a Com
panhia Vale do Rio Doce. Aparte ao Sen. Coutinho Jor-
ge ........................................... - .. . 

Discute a PEC ri' 61/95 (ri' 182/94, na origem), 
que permite a admissão de professores~ técnicos e -cien
tistas estrangeiros pelas universidades brasileiras e con
cede autonomia às instituições de pesquisa científiCã e 
tecnológica ..................................................... ~-.: ............. _ 

Homenageando o ex-Senador Nelson Carneiro~ ... . 
Encaminha a votação da Emenda n2 306, ofereci-

da ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n" 101/93 
(ri' 1.258/88. na origem), que fixa as diretrizeli e bases 
da educação nacional ....................................................... ---
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Brasil. Aparte ao Sen. Bernardo Cabral ........................... . 
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voto de pesar pelo falecimento do etnólogo e fotógrafo 
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Encatuinba a votação daPEC n" 68/95 (ri' 163/95, 
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Amazônia. Aparte ao Sen. Bernardo Cabral .................... . 
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Humberto Lucena. ............................................................ . 
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Encaminha a votação dos Requerimentos n% 53 e 

54, de 1996, que solicitam prestação de homenagens 
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da educação nacional ....................................................... . 
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ao Sen. Geraldo Melo ....................................................... . 
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Simon ................................................................ .-.-·-····--
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JOSÉ ROBERTO ARRUDA 

Opina sobre artigo da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Aparte ao Sen. Lúcio Alcântara. •.... 
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TV-Senado. ··············································-· .. ··-------
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ao Sen. Eduardo Suplicy ................................................. . 
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res um debate sobre os momentos históricos importantes 
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PLC n" 101193 (n" 1.258/88, na origem), que fixa as di-
retrizes e bases da educação nacional ............................. . 

Leitwa da Emenda n" 296, de Plenário, que foi 
oferecida ao Substitutivo do Senado Fedetal ao PLC n" 
101/93 (n" 1258188, na origem). que fixa as diretrizes e 
bases da educação nacional, e aprovada ......................... . 

Leitwa da Emenda n• 65, de Plenário, paxcial
mente aprovada, ao Substimtivo do Senado Federal ao 
PLC n2101193 (n' 1.258/88, na origem), que fixa a5 di-
retrizes e bases da educação nacional, e aprovada . ......... . 

Leitwa da Emenda n" 221, de Plenário, que foi 
oferecida ao Substitutivo do Senado Fedetal ao PLC n" 
101193 (n21258/88. na origem), que fiXa as diretrizes e 
bases da educação nacional, e aprovada ......................... . 

Leitwa da Emenda n• 179, de Plenário, que foi 
oferecida ao Substitutivo do Senado Fedetal ao PLC n• 
101193 (n" 1258188, na origem), que fiXa as diretrizes e· 
bases da educação nacional. e aprovada ......................... . 

Leitwa da Emenda n2 123, de Plenário, que foi 
oferecida ao Substitutivo do Senado Fedetal ao PLC n" 
101/93 (n' 1258/88, na origem), que fixa as direlriZes e 
bases da educação nacional. e aprovada. ......................... . 

Leitura da Emenda n!! 301, de Plenário, que foi 
oferecida ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n2 
101193 (n" 1.258/88, na origem); que fiXa as diretrizes e 
bases da educação nacional, e aprovada. ......................... . 

Leitura das Emendas n% 225 e 226, de Plenário, 
aprovadas, ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n2 
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101/93 (n" 1258188, na origem), que fJXa as diretrizes e 

bases da educação nacional. ·········----·-···········---·-
Leitwa da Emenda n2 304, d< Plenário, que foi 

oferecida ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n" 
101/93 (n•1258/88, na origem), quefr<a as diretrizes'e 
bases da educação nacional, e aprovada. .......................... . 

Leitwa da Emenda n" 56, de P!onário. que foi. ofe
recida ao Substitutivo do Senado Federal ao PLC n" 
101193 (n21258/88, naorigem),qu<fiia as díretrizes e 
bases da educação nacional, e aprovada.-......... ··············-
. Leitwa da Subemenda à Em<oda n" 195, de Ple
nário, aprovada ao· Substimtivo do Seoaâó Federal ao 
PLC n" 101193 (n" 1.258/88, na origom), que fixa as dí-
retrizes e bases da educação nacional.._. _______________________ _ 

Leitwa da PEC n• 68i95Til' 163/95, na ·órigem), 
·que estabelece regras para o Fundo de Estabilização Fis-
eal. aprovada em 1.2 rumo ................................................ . 

JÚLIO CAMPOS 

Propõe uma modernização do setor de Turismo 

no Brasil ·····-··········-··-······--·-··· .. - .... ·························-
Enca.miil.ha a votação dos Requerinientos n% 61 a 

65, de 1996, que solicitam inserçoo em ata de voto de 
pesar e prestação de homenagens pelo faleeirnento do 
ex-Senador Nelson Carneiro. _____ , ........ _ .. : ................... .. 

Defende a manutenção do programa A Voz do 
Brasil. Aparte ao Sen. Bernardo Dbral... ....................... .. 

Discorre sobre a Emenda ConstitU.ciOilal,. enviada 
pelo Presidente da República, Sellhor Fernando Henti
que Cardoso, ao Congresso Nacional, que tem como ob-
jetivo melhorar a situação educacional DO Brasil . ........... . 

-DefeÕdri a llnphmt3ção de um slsteina tributário 
mais moderno no BrasiL ·-····---·-·-······--·······~ 
JÚNIA MARISE 

Reforça a denúncia feíta p<la FOiba de S.Paulo 
de que o Governo reteve 56% da verba para a infância. ... 

Encaminha a votação do PRn'4t96, que autoriza 
o Estado <19 Tocantins a prestar garantia no valor de 
R$34.000.000,00, acrescida dos respectivos ·encargos fi:.. -
nancciros (acessórios}, junto- ao Banco do Brasil SfA. 
destinada a financiar a execução do Programa de Coope
ração NiPQ-Brasileiro para Desenvolvimento -dos Cerra
dos-PRODECER lll-Piloto, a ser implantado no Municí-
pio de Pedro Monso (fO) ......... :: .................................... . 

Encaminha a votação do PR n2 5J96~ que conCede 
autorização para elevãção temporária de limite de com
prometimento e para contratação de operação de crédito 
externo entre o Estado do Mato Grosso do Sul e o Fundo 

- Finanêeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata.
FONPLA TA, no valor de US$20,1100,000.00, cujos re
CW"SOs serão destinados a fmanciar.parcialmente, o Pro
jefu de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MS-141, tre-
cho IvinheiDa-Naviraí. ··--............... " ... --........................ . 

Encaminha a votação daPECn'68195 (n" 163195, 
na origem), que estabelece regras para o Fundo de Esta-
bilização Fiscal. . ....................................................•.......... 
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XII 

Defende -_a imenda que apresentou_ à PEC n2 
68195 (n•163/95, naorigem), que estabeleee regras para 
o Fundo de Estabilizllção FiscaL ·············--··--··-·

Manifesta seu desacordo com a política eoonõmi-
ca implantada no Brasil. ················-··--··--····-·-····- _ 
LAURO CAMPOS 

Comenta as preocupações do Senador Jefferson 
Peres com relação a Brasilia. Aparte ao Sen. Jefferson 
Peres ................................ __ .. _ ....... - ............ --......... . 

Critica <f Governo do Senhor FernandO :flenrique 
Cardoso, Presidente daRepública. (Republicação) ........ . 

Registra seu arrependimento por ter apoiado ini
cialmente a liberação de verba para terminar a constru-
ção do metro de BrasHia (Republicação) ...................... . 

Discute o PR n' 5/%, que conoede aurorização 
para elevação temporária de limite de comprometimento 
e para contratação de operação de crédito externo entre 
o Estado do Mato Gro~o do Sul e o Fundo Fmanceiro 
para Desenvolvimento da Bacia do Prata-FONJ'LATA, 
no valor de US$20,000,000.00, cujos recüi'Sos serão 
destinados a financiar, parci&mentt; o Projeto de Pavi
mentação AsfálticadaRodovia MS-141, trecho lvinbe-
ma-Naviraí. ··-···················----·····-·---·-··---· __ 

Deplora a inex.istêocia da refonna agrária no Bra-

sil. ··-·-··············---··---··-····---· .. ···-·----······--~ 
Refere-Se à carta dO Movimento dos sem-Terra 

em que denunciam o cativeiro de quatro integrantes do 

moviinento ... -·············N········-·-~-···~····---······--
Encaminha a votação do PR n" 5/96, que concede 

autorização para elevação temporária de limite de com
prometimento e para contratação de operaÇ-ão de créditO 
externo entre o Esta:lo do Mato Grosso do Sul e õ Fundo 
Financeiro para Desenvolvimento da B3.cia dO P!ata
FONPLATA, no valor de US$20,000,oóo.oo, cujos re
cursos serão destina:los a fmanciar~ parcialmente, o Pro
jero de Pavimentação Aifaltica da Rodovia MS-141; tre-
cho Ivinhema-Naviraí ....... ~ ........... -~ •••• ~.:..---·········-

Comenta as tentarivàs de se acabar caril o progra
ma A Voz do Brasil. Aparte ao Sen. Berruu:do Cabral ..... 

Comenta as diciarãÇões do Presidente da Radio
brás, Sr. -Maurílio Ferreira Lima, em entrevista. à reVista 
IstoÉ, em 31-1-96 ............................. - .... - .... ----· 

Destaca que as declarações do ex-Presidente da 
República, Sr. Itamar Franco, a respeito de atas secretas 
relativas ao Projeto Siv~ devem ser esclarecidas aos 
senadores. Aparte aoSen. Eduardo Suplicy ....... ;; ........... . 

Preocupa-se com as conseqüências da presença 
do capital esttangeiro no Brasil. Aparte ao Sen. Bernar-
do Cabral ........................ - .... -·---.. -·----.... . 

LEOMAR QUINTANILHA 

Discute o PR-n' 4196, que autoriza o Estado do 
Tocantins a prestar garantia no vãloi"- de 
R$34.000.000,00, acr~cirfa dos respectivos encargos fi
nanceiros (acessórios), junto ao Banco do Brasil S/ A, 
destinada a fmanciar a execução do Programa de COope
ração Nipo-Brasileiro para Desenvolvimenro dos Cerra· 
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dos-PRODECER ill·Piloro, a ser implantado no Mundcí-
pio de Pedro Afonso (fO) ............. : ............... -----· .. . 

Pronuncia-se a respeito do falido sistema previ-
denciário brasileiro .......................... _ .............................. ~ 

LEVYDIAS 

Encaminha a votação do PR n" 5/96, quei:oncede 
autorização para elevação temporária de limite de com
prometimento e para contratação de operação de crédito 

20 externo entre o Estado do Mato (lrosso. do Sul e o Fundo 
_Financeiro pata Desenvolvimento da Bacia do Prata-

53 -- FONPLA TA, no valor de US$20,000,000.00, cujos re~ 
cmsos serão destinados a fmanciar. pan:iàlmente. o Pro
jero de Pavimentação AsfálticadaRodovia MS-141, tre-

53 cho Ivinhema-Naviraí ............................... _____ .... _. 

84 

101 
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167 

409 

420 

451 

LÚCIO ALCÂNTARA 

Discorre ·sobre o substitutivo, de autoria do Sena
dor Darcy Ribeiro, à Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional .............. : ............... : ..... .:.-................ __ _ 

Afirma que o Banco Central carece de uma me
lhor imagem junro à opinião pública. Aparte ao Sen. Jef-
ferson Peres .............. - ............ --.. ~·---· ... - .. ---· 

EnCaminha a votação do Substitutivo do Senado 
Federal ao PLC n" 101193 (n" 1.258/88, na origem), que 
flX~ as diretrizes e bases da educação nacional .............. . 

Comenta alguns tópiéos do discurso proferido 
pelo Presidente dos Estados Unidos, Senhor BUI Clin-.. _ 
too~ intitulado "0 estado da União''.-.. ~ ............................. . 

Pronuncia~se a respeito da corrupçãO- fio Brasii.-
Aparte ao Sen. Pedro Simon ........................................... _ 

ReSsalta a necessidade de se discutir profunda
mente a descriminalização da maconha. Aparte ao Sen. 
Romeu Tuma. ..................... u••··-·------............ -....... . 

Pronunciit~e a respeito da BR..Q20 ...................... . 
Comenta notícia publicada no jornal O Estado de 

S. Paulo sob O- título "Jatene atnbui atraso na CPMF a 
pressões" ............................. ~ ........... -··----·-.......... __ 

Encaminha a votação da PEC n" 68195 (n" 
163/95, na origem), que estabelece regras para o Fundo 
de Estabilização FiscaL ... ___ ............ _______ .. __ _ 

Pronuncia-se a respeito do trabalho temporário 
que começa a ser implantado por meio de acordo da 
Força Sindi~ com segmentos da indústria brasileira. 
Aparte ao SeTL Romero Jucá. .......................................... . 

Manifesta sua preocupaÇão com a reprodução de 
Municípios inviáVeis no Brnsil .......................... - .. - ...... . 

LÚDIO COELHO 

589 Discute o PR n" 5/%, que concede aurorização 
para elevação temporária de limite de comprometimento 
e para contrntação fle operação de crédito externo entre 
o Estado do Maro Grosso do Sul e o Fundo Financeiro 
para Desenvolvimenro da Bacia do Prata·FONPLATA, 
no valor de US$20~000,000.00, cujos recursos serão 
destinados a financiar.- parcialmente, o Projeto de Pavi
mentação Asfáltica da Rodovia MS-141, trecho lvinbe-
ma-Naviraí ................ ~ ... ~: ................ ~ .. ··-----~ .. -·-
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Associa-se às homenagens prestadas postuma
mente ao ex-Presidente da República, Sr. Juscelino Ku
bitscllek de Oliveira, e à sua viúva, Sra. Sarah Kubits-
cbek de Oliveira. .............................................................. . 

LUIZALBERTO DE OLIVEIRA 

Parecer ~ 29/96-Comissão Díretora, apresentan
do a <edação final do PR ~ 11/96, que autoriza a oontra
taçã<t de operação de crédito externo no valor equivalen
te a até US$102,000,000.00 enlre a República Federati
va do Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento-BIRD~ destinada a financiar, parcial
mente, o Projeto de Descentralização do Transporte Fer-
roviário Metropolitano de Recife ...................................... . 

Discorre sObre a TV -Senado ................................. . 

MARINA SILVA 

Comenta o problema da Justiça brasileira e dos 
Sem-Terra. Aparte ao Sen. Eduardo Suplicy .................. . 

Discorre sobre a falta de recursos do Governo do 
Estado do Acre para fornecer o tratamento fora do domi-
cílio a seus doentes .............................. --.. ------

Martifesta sua alegria pela sensibilidade do Go-, __ 
.vernador do Amapá com relação aos problemas da po
pulação e sua tristeza pelo Acre não contar com o mes
mo apoio de seu Governador. Aparte ao Sen. Sebastião 
Rocha. ............................................................................... . 

Encaminha a votação do SUbstitutivo do Se
nado Federal ao PLC n• I O 1193 (~ 1.258/88, na ori
gem).,. que fixa as diretrizes e bases da educação na-
cional . ............................................................................. . 

Critica o descaso com que o Governo trata a questão 
do desemprego. Aparte ao Sen. Josaphat Marinho ............. . 

Defende a maoutenção do programa A Voz do 
BrasiL Aparte ao Sen. Bernardo Cabral ........................... . 

Refere-se ao contrato de empréstimo travado en-
tre o Estado do Acre e a Caixá Econôniica Federal ......... . 

MARLUCE PINTO 

Discute o PR n2 4/96~ que autoriza o Estado do 
Tocantins a prestar garantia no valor de R$ 
34.0(Xt000,00, acrescida dos respectiVos encargos fi
nanceiros (acessórios), junto ao Bauco do Brasil SI A, 
destiiJada a financiar a execução do Programa de Coope
rnção Nipo-Brasileiro para Desenvolvimento dos Cerra
dos-PRODECER ill-Piloto, a ser implaotado no Municí' 
pio de Pedro Afonso (TO). . ............................................ . 

Pronuncia-se a respeito- da Comparihia Vale- do 
Rio Doce. Aparte ao Sen. Coutinho Jorge ......................•. 

Díscorre sobre os governos que o Estado de Ro-
raima teve. Aparte ao Sen. Ney Suassuna ..................... .. 

Critica a discriminação no tratamento dos poli
ciais do_s ex-Territórios, que prevêem gratificação-ia.: 
ferioli à da Polícia Federal e à da Polícia do Distrito 
Fede!al .................................................. . 

Defende a maoutenção do progriuna A Voz do 
Brasil. Aparte ao Sen. Bernardo Cabral ........................... . 
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' Sugere que os representantes do norte brasileiro 
se unam em suas reivindicações. Aparte ao Sen. Ademir 
Andrade .......................................................... _____ _ 

MAURO MIRANDA 

Disserta sobre o problema da saúde no Brasil 
e manifesta seu apoio ao Deputado José Pinotti, aU
tor de uma alteração que garante o uso descentrali
zado dos recursos oriundos do CPMF, contemplan
do a área pública da saúde e as entidades filantrópi-
cas .................................................. ~ ............. _____ _ 

Pronuncia-se a respeito do empobrecimento do 
setor agrícola decorrente do Plano Real . .................... : ..... . 

·NABOR JÚNIOR 
Lê carta que recebeu do Padre Paolino a respeito 

das causas da falência social da Amazônia e de outros 
problemas da região ••......••••.•....•••.......•••.••..•••.....•••••.•.••..... 

Discorre sobre o problema da saúde no Brasil. 
Aparte ao Sen. Mauro Miranda. ....................................... . 

Comenta e solicita a transcrição nos Anais do Se
uado Federal do artigo "Fidelidade Partidária", de auto
ria do ex-Senador M~ Benevides, publicado no jornal 
Correio Brazilieose . ........................................................ . 

Defende a instituição." de forma transparente, do 
Projeto SiVain . .................................... : ......... : ................... . 

Refere-se ao documento expedido pelo Fórum de 
Secretários para Assuntos de Ciência e Tecnologi~ após 
sua 36.a reunião .......................................... ~-------·-··-

NEY SUASSUNA 

Requerimento n" 50/96, solicitando infoiniações 
ao Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Lélio Viana 
Lobo, sobre a identidade do proprietário do Aeroporto 
Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), ou a res
~v~ composição acionári~ em~- de v~os -~ 
pnetários. .. ........................................................... - ......... . 

Alerta para a necessidade de se alterar a legisla
ção no sentido de evitar que alguns se esquivem do pa-
gamento dos impostos. .. .................................................. . 

Leitura da carta do Presidente da República, Se
nhor Fernando Henrique Cardoso, em que solicita a 
aprovação, pelo Sémado Federal, das resoluções referen-
tes ao Projeto SivaiD . ....................................................... . 

Alerta para a· necessidade de se acompanhar a 
evolução das nossas cotas de exportação ...................... , .. . 

Elogia a criaÇão, no BNDES~ de uma supeiinien
dêÕ.cia para cuidar da áreá social e das desigualdades re-
gionais ............................................................................... . 

Chama a ateoção para os problemas da Parai'ba e 
demais Estados do Nordeste e pede auxílio do GOverno 
Federal . ............................................... :: .. : ... : ..................... . 

ODACIR SOARES 

MenCiona trechos do livro "Bioética y Poblation", 
de autoria do Sr. Michel Schooyans ........•........................ 

Refere-se ao laoçamento do estudo realizado pela 
Federação das Indústrias do Estado de Rondônia-FIERO, 
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XIV 

intitulado "Rondônia - Perfil e Diretrizes de Desenvol-
vimento Industrial e Infra~Estrutura" ............................... . 

Elogia a participação das Centrais Elétricas Brasi
leiras S/A-ELE'IROBRÁS no seminário sobre o tema 
"The Future of Power Generation in Brazil", realizado 
em Houston, Texas, nos Estados Unidos ......................... . 

OSMARDIAS 

Agradece aos senadores que subscreveram sua 
emenda que obriga o Governo Federal a realizar licita-
ção pública para a contratação do Projeto Sivam. . ......... . 

Comenta o Projeto Sivam. o relatório a seu res-
peito e a emenda que elaborou referente a ele ................. . 

Justifica sua afirmação de que o Presidente da 
República, Senhor Fernando Henrique Cardoso, estaria 
pressionando a aprovação do Projeto Sivam. Aparte ao 
Sen. Geraldo Melo. ·······································------

Declara sua posição com relação ao Projeto Si-

vam. ···············-············································-----···· 

PEDROP!VA 

Discute o PR rF' 7/96, que autoriza a República 
Federativa do Brasil a conceder garantia para operações 
'de crédito externo a serem contratadas pela Companhia 
Energética de São Paulo-CESP, mediante lançamentos 
de tírulos no exterior, no valor máximo acumulado equi
valente a até US$710,000,000.00, destinados ao paga
mento de dívidas garantidas pelo Tesouro Nacional e au
toriza o Governo do Estado de São Paulo a prestar con
tragarnntia à União para as mesmas operações de cfédi. 
to ................................... ~········· ······---

PEDRO SIMON 

Solidariza-se com o Senador Romeu Tuma. Apar-
te ao Sen. Romeu Tuma ............... ~ ................................. . 

Comenta o encontro da Bancada do Rio Grande 
do Sul com o Presidente da República, Senhor Fernando 

Henrique Cardoso~ ··························--·-------·-····· 
Afirma que irimcã foi contra o Plano Real . .... , ..... . 
Testemunha que o Presidente da República, Se

nhor Fernando Henrique Cardoso, nunca brigou para ser 
candidato ................... - .... ·-·-··-·-........ _. __ _ 

Solicita que o Presidente da República, Senhor 
Fernando Henrique Cardoso. esclareça se falou ou não o 
que a imprensa publicou. ··················--··----·----······· 

Requer que cópia de seu pronunciamento seja le
vada ao Presidente da República, Senhor Fernando Hen-
rique Cardoso .... - .......... -_ .. ___ ........... _, __ , ___ _ 

Manifesta seu apoio à veiculação da TV -Senado . . 
Lamenta a decisão do Poder Judiciário de Presi-

dente Prudente de manter a prisão preventiva de líderes 
do Movimento dos Sem-Terra. _Aparte ao Sen. Eduardo 
Suplicy .................. , .................... - .. _ .. _____ _ 

Testemunha a favor do Presidente da República, 
Senhor Fernando Henrique Cardoso. Aparte ao Sen. 
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Refere-se à pressão política da qual o Banco Cen
tral é constantemente vítima Aparte ao Sen. Jefferson 
Péres .............................................. _., ____ _ 

Requerimento zF! 63/961 de inserção -em ata de 
voto de pesar pelo falecimento do ex-Senador Nelson 
Carneiro ............................. _ .. ___ , ___ ,_,,., __ _ 

Encaminha a votação dos Requerimentos :n_2s 61 a_ 
65, de 1996, que solicitam inserção em ata de voto de 
pesar e prestação de homenagens pelo falecimento do 
ex-Senador Nelson Carneiro. ···························~·············· 

Lê correspondência recebida do Presidente da Re
pública, Senhor Fernando Henrique Cardoso, que escla-
rece notícia-publicada pela imprensa a que se refere ...... . 

Encaminha a votação do Substitutivo do Senado 
Federal ao PLC n" !0!193 (ff! !.258/88, na origem), que 
fixa as diretrizes e bases da educação nacional . ............. . 

Refere-se à proposta de combate a corrupção no 
Brasil que a Juíza Denise Frossard apresentou em reu
nião na Suíça destinada a debater as questões básicas da 
sociedade ................................... ~············-···-·-----·--

Opiria qUe não é o momento para se investigar a 
vida do Senador Gilberto Miranda, mas sim averiguar 
suas denúncias i- iespeito do Projeto Sivam. Aparte ao 
Sen. Osmar Dias .......................... : ........ : ....... ~·····-···--

Discute o PLC n" 4196 (n" !.156/95, na origem), 
que regulamenta o inciSO XII, parte final, do art. 5 . .2 da 
Constituição Federal, e as emendas não acatadas pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ............. . 

Ressalta que, reconhecendo-se o catáter do Presi
dente da República, Senhor Fernando Henrique Cardoso, 
uma resposta deve ser dada à revista Veja, pelas notícias. 
capciosas que publicou. Aparte ao Sen. Eduardo Suplicy .... 

Requerimento ~ 98/96, solicitando informações 
ao Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento 
EconQmi.co e Social-BNDES~ Dr. Luiz Carlos Mendon
ça de Bafros~ por m~o do MiniStro do PianejarilentÕ, Sr. 
José Serra, relativas à matéria publicada no Jornal do 

-5 Commércio da edição de 5-1-96, que lhe atribui a defe-
5. sa da privatização da Petrobrás, enúeunláoda Federa-

5 

5 

5 
26 

43 

ção das Indústrias do Rio de Janeiro-F!RJAN: ............. _ 
PEC n.2 4/96, que dispõe sobre a participação 

de cidadãos e da sociedade civil no process_o orça-
mentário . .... :;:;:.~-· _______ . ____ :.~ ..... -· ---····--·-·-·-·. 
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A ~a da 1 ga Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 1!l de fevereiro de 1996 

lª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. José Sarney, Renan Ca/heiros, Ney Suassuna e Lúcio Alcântara 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade ~ Antonio Carlos Valladares -
Arlindo Porto - Artur da T ávola - Bello Parga - Beni 
Veras - Bernardo Cabral - Carlos Wilson - Casildo 
Maldaner - Coutinho Jorge - Darcy .Ribeiro - Edison 
Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Álvares - Emília 
Fernandes- Epitácio Cafeteira..:. Ernãndes Amorim 
- Esperidião Amin - Fernando Bezerra- Flaviano 
Melo- Freitas Neto -Geraldo Melo- Gerson Cama
ta - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Gtilherme 
Palmeira- Hugo Napoleão- Hunt>erto Lucena- [ris 
Rezende- Jader Barbalho -Jefferson Peres -João' 
França- João Rocha- Joel de Hollanda- Jonas Pi
nheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José 
Bianco - José Fogaça - José lgnácio Ferreira -
José Roberto Arruda- José Sarney- Júnia Marise
Lauro Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias -
Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho -
Marina Silva- Marluce Pin1o - Mauro Miranda- Na
·bor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Ono
fre Quinan - Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro Si
mon- Ramez Tebet- Renan Calheiros- Roberto 
Freire- Roberto Requião- Romeu Tuma- Ronaldo 
Cunha Lima- Teotõnio Vilela Filho- Valmir Campa-
lo - Vilson Kleinübing. · 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassul]a) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de Srs.68. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1Q Secretário em exercício, Senador Lú
cio Alcântara, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISOS 

DE MINISTROS DE ESTADO 

NQ 49/96, de 30 de janeiro de 1996, do Ministro 
da Previdência e Assistência Social, referente ao 
Requerimento nO 1 .462, de 1 995, de informações, do 
Senador João Rocha 

NQ 65/96, de 25 de janeiro de 1 996, do Ministro 
da Fazenda, referente ao Requerimento nO 1.408, de 
1 995, de informações, do Senador João Rocha 

NQ 78196. de 26 de janeiro de 1996, do Ministro 
da Saúde, referente ao Requerimento nO 1.554, de 
1 995, de informações, do Senador Eduardo Suplicy. 

N~ 90/96, de 26 de janeiro de 1996, do Ministro 
da Fazenda, referente ao Requerimento n" 1'.433, de 
1 995, de informações do Senador Jader Barbalho. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (Ney SuassÍJna) - O ex

pediente lido vai à publicação. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 

pelo Sr. 1 • Secretário em 'exercício, Senador Lúcio 
Alcântara 

São lidos os· seguintes 

REQUERIMENTO NO- 43, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 50, § 22 da Cons

ti!Lição Federal e do art. 216, inciso I do Regimento 
Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ex
celentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda 
as seguintes informações: 

1 • valor dos recursos colocados à disposição e 
aplicados pelo Ministério da Fazenda nos Estados e 
Municípios, em 1995 e 1 996, mês a mês, no âmbito 
do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste 
Fiscal dos Estados, bem como de ajuda àqueles en
tes da federação. 

2. valor dos recursos colocados à disposição e 
aplicados pelo Banco Central do Brasil nos Bancos 
Econômico, Nacional e Banespa, i::om os respecti
vos cronograma de liberação, em 1995 e 1996, mês 
a mês, destacando-se os recursos das recentes ne
gociações entre ·o Ministério da Fazenda, Banco 
Central e as referidas instituições. 

Justificaçao 

Como se sabe. no âmbito do programa de es
tabilização da economia, o governo federal vem im-
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plementando um programa de apoio à reestrutura
ção e ao ajuste fiscal dos Estados, mediante linhas 
de crédito para pagamento de débitos em atraso e 
transfonnação de dívidas por antecipação de recei
tas (ARO) em dívidas fundadas. As condições im
postas pelo Ministério da Fazenda são austeras, 
pois o cómpromisso de ajuste fiscal e financeiro du
rante a vigência do programa envolve o controle da 
redução de despesas com pessoal, privatizações, 
concessões de serviços públicos, reforma patrimo
nial e controle de estatais. Exige também a melhoria 
do sistema de arrecadação fiscal, resultados fiscais 
mínimos, assim como a redução e controle do endi
vidamento daqueles entes. 

Por outro lado, algumas instituições financeiras 
têm sido agraciadas com auxilias financeiros, em
préstimos e outras modalidades de financiamento 
próprias das autoridades monetàrias, sob condições 
que precisam ser analisadas e avaliadas, em nosso 
entendimento, pelo Poder legislativo. 

Pelos motivos expostos, e na certeza do cum
primento do dever de fiscalização e controle dos 
atas do Poder Executivo, submete a esta Mesa do 
Senado Federal o presente Requerimento . 

. Sala das Sessões, 1 ~ ·de fevereiro de 1996. -
Senador Jader Barbalho. · 

(A Mesa para decísão.) 

REQUERIMENTO N" 44, OE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do regimento interno do Senado e 

da Constituição Federal, eilcaminho ao Senhor M~ 
nistro de Estado da Saúde ·O seguinte requerimento 
de infonnações, acerca de irregularidades que esta
riam ocorrendo na Coordenação da Fundação Na
cional de Saúde em Roraima: 

1 - Quantos e quais toram as licitações, em to
das as suas modalidades efeluadas pela coordena
ção da Fundação Nacional de Saúde' em Roraima, 
no decorrer de 1995?-

2 - Quais as e.mpresas vencedoras nas diver
sas fonnas de licitações efetuadas pela Coordena
ção da Fundação Nacional· de Saúde: em Roraima 
durante o ano·de 1995? ' 

3 - Quais os titulares das respectivas empre
sas vencedoras de licitações nas diversas modalida· 
des executadas durante o exercício de 1995, pela 
Coordenação da Furidação Nacional de Saúde em 
Roraima? · 

4 - Esse Ministério através da Presidência da 
Fundação Nacional de Saúde determinou a apura
ção de denúncias de irregularidades e favorecimen-

tos a determinado grupo de empresas, por parte da 
Coordenação da FN8-RR, em sua atual administra
ção? 

5 - Que irregularidades foram detectadas nos 
processos licitatórios ocorridos no exercício de 1995 
na Coordenação da FNS de Roraima? 

6 - Quais os procedimentos administrativos e 
penais legais adotados para punir os responsáveis 
pelas irregularidades detectadas na Coordenação da 
FNS/RR? 

Sala das Sessões, 1 ~ de fevereiro de 1996. -
Senador João França, PMDB!RR. 

(A Mesa para decisl!Jo.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os re
querimentos lidos serão despachados à Mesa para 
decisão, nos termos do inciso III do art 216 do Regi
mento Interno. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 
Secretàrio em exercício, Senador lúcio Alcântara. 

. É lido o seguinte 

SGMIP76 

Brasflia, 31 de janeiro de 1996 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa excelên

cia que o Partido Progressista Brasileiro- PPB, indi
cou o Deputado Fetter Júnior; como titular, para inte
grar a Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul 
(Seção Brasileira), em sl.bstituição ao Deputado Jú
lio Redecker. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência 
protestos de apreço. -luis Eduardo, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Será 
feita a substituição solicitada 

Há oradores inscritos.· 
Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho 

Jorge. (Pausa) · · 
Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu 

Tuma, por vinte minutos. 
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, preliminarmente 
gostaria de comunicar à Casa que ontem, pratica
mente por todo o dia, o Sr. Govémador do Estado 
de São Paulo, Sr. Mário Covas, na sala da Uderan
ça e posterionnente na sala do Senador Pedro Piva, 

. recebeu várias lideranças, oportunidade em que ex
plícou todas as nuance5 que levaram a um pré
acordo da divida do Estado de São Paulo para com 
o Banespa e, por sua vez, com o Banco Central. 
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Não vou dar explicações desta tribuna, porque o 
Sr. Governador se dispôs a COOl)arecer perante as 
Comissões competentes quando estas lhe fizerem o 
convae para expor a via crucis que precisou percorrer 
para chegar a esse pré-acordo. Apenas comunico que 
S. Exª não está indiferente às justas preocupações dos 
Srs. Senadores em relação ao grande endividamento 
interno de São Paulo e à crise terrfvel por que passam 
todos os Estados brasileiros. 

Sr. Presidente, meu querido Senador Ney 
Suassuna, V. Ex•, como o Senador Bernardo Ca
bral, tem, às vezes, ocupado esta tribuna para abor
dar as grandes discussões que estão sendo levadas 
à famma brasileira com respeito ao uso de drogas. 
Vou falar sobre esse tema · 

Ainda hoje li no jornal que o Ministro da Justiça 
procura urgenciar um projeto da Cãmara dos Depu
tados que dispõe sobre a separação entre o usuário 
e o traficante de drogas. Provavelmente deverá en
viar, através de alguns Deputados, emenda a respei
to do projeto. 

Há uma semana, com muita angústia - angús
tia devido ao respeito que tenho ao Sr. Governador 
do Estado do Rio de Janeiro, Marcello Alencar - li 
algumas de suas declarações sobre as matérias que 
o Jornal do Brasil e O Globo, do Rio de Janeiro, 
têm veiculado a respeito desse terrível assunto - e 
não pode ficar alheio a esta Casa, porque, como se 
trata de legislação, o Senado será chamado a inter
vir no processo. Mas Marcello Alencar, não sei se 
por brincadeira, discutindo sobre descrimininalização 
do uso da maconha, sugeriu que deveria usá-la para 
sentir os seus efeitos. Acredito, pelo respeito que im
põe aos seus concidadãos, que S. Ex& brincava 
Mas não se pode brincar com assunto tão sério. Se 
pudesse, S. Ex" deveria fazer uma visita aos presí
dios, aos hospitais para conversar com psicólogos e 
médicos sobre os efeitos da droga 

. É: muito simples, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se-
nadores, falarmos .sobre o uso da maconha. Mas a 
droga é terrível em si mesma, porque o usuário da 
maconha, na medida em que, por tolerância, já não 
lhe sente os efeitos, tranqüilamente vai buscar aqui
lo que deseja, os seus devaneios, os seus sonhos, 
na droga mais pesada 

O Sr. Jefferson Peres - Permita-me V. Ex" 
um.aparte? 

O SR. ROMEU TUMA -Ouço V. Ex• com mui
to prazer. 

O Sr. Jefferson Peres - Senador Romeu 
T uma, igualmente vejo com muita preocupação essa 
campanha pela descriminalização das drogas, prin
cipalmente das chamadas drogas leves, entre as 

quais se inclui a maconha Além do aspecto ressal
tado por V. Ex•.· de que a maconha é freqüentemen
te o primeiro estágio que leva ao uso da cocaína e 
de outras drogas, li recentemente que já consegui
ram desenvolver, por modificação genética, uma va
riedade altamehte tóxica da maconha. Pergunto: 
uma vez descriminalizado o uso da maconha, como 
saber o polícia! se a maconha do usuário ou do trafi
cante é ou não a tóxica, a não ser mediante exame 
de laboratório? Essa é uma das razões pelas quais 
acho um caminho muito perigoso o da descriminali- · 
zação de algumas drogas. 

O SR. ROMEU TUMA - Agradeço a V. Ex• 
pelo aparte. Permito-me ler um trecho de um artigo 
assinado por Eduardo Kalina, no Jornal O Globo, no 
Jornal da FamUJa. Vou expor, porque é miRha gran
de preocupação, sobre o problema do plebiscito pro
posto com respeito a esse assunto que diz. Diz o ar-

. ligo - e eu gostaria que o nosso Governador do Rio 
de Janeiro lesse pelo menos esse intróito: 

•Quem quiser entender as repercussõ
. es da maconha para a saúde mental do indi
víduo e sua influência sobre a vida social 
precisa conhecer as bases neurofisiológicas 
das conseqüências de seu consumo, bem 
como os danos produzidos por essa droga 
psiconeurotóxica e só assim o mundo médi
co pode combater os interesses de mercado 
do narcotráfiCo. • 

Eduardo Kalina é psiquiatra, psicanalista, Dire
torda Clínica Vila Guadal~ de Buenos Aires. 

Além disso, a droga tem outros derivativos. Fi
zemos uma operação em Guajaramimim, na frontei
ra do Brasil com a Bolívia, uma operação internacio
nal para coibir o tráfego de drogas, visto que a fron
teira do Brasil com Guayaramlrim e Guajará-Mirim 
é praticamente uma rua. Por lá, quantidades de 5, 
10, 15 quilos são facilmente negociáveis através da 
troca de produtos, inclusive gado. Troca-se boi por 
cocaína 

Pois bem, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, nessa época foi-nos levado à Delegacia, pela 
própria irmã, uma menina de 1 2 anos. A irmã levou
a porque não tinha mais como suportá-la- era usuá
ria de droga. A menina usava uma mistura de maco
nha com pasta de coca, que é terrivelmente mortífe
ra. Por quê? Porque ela era o pombo-correio. Por 
ser menor, portanto inimputável, ela era usada pelos 
traficantes para transportar a droga E o preço pago 
era um •pacau• dessa mistura. Tranqüilamente, essa 
menina não teria mais que 2 ou 3 anos de vida 
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Um outro assunto do qual devemos tratar é a 
questão das meninas menores na prostituição, que é 
um drama terrível para qualquer cidadão deste Pais. 

A Revista Veja desta semana traz ~O poder da 
seringa", uma matéria que vem da Europa, de paí
ses que já fizeram todas as experiências, liberaram, 
formaram feudos para uso e uma série de outras ex
periências que redundaram em fracasso, ocasionan
do o crescimento do consumo e transformando es
ses redutos em graves ameaças aos cidadãos de 
bem. Sem resposta para o problema dos viciados, a 
Europa hesita entre· reprimir e liberar o consumo. 
Isso tudo traz-nos a intranqUilidade. Imaginem V. 
Ex"s o tamanho da violência contra a família brasilei
ra a proposição de um plebiscito! Como condicionar 
uma decisão de que a família participe de uma vota
ção se o brasileiro quer ou não essa liberalização 
para o consumo de maconha quando desejar? Acre
dito que isso não deve ser levado em conta, tendo 
em vista que o autor de tal proposta não tenha racio
cinado a respeito de seus eleitos. 

Fala-se que a maconha é útil no tratamento de 
doenças, no que diz respeito a dores, principalmente 
no combate ao câncer. Mas, Sr. Presidente, tenho 
aqui um artigo do Jornal do Brasil, que diz: "Segun
do oncologistas consultados pelo Conlen, a droga foi 
testada em tratamentos na década de 80, mas exis
tem novos medicamentos com muito mais eficiência 
e resuftados11

• 

Então, todos os argumentos que são trazidos a 
público no sentido de descriminalizar, facilitar, incre
mentar ou estimular o uso da maconha caem por 
terra, porque essa droga, como disse o nobre Sena
dor Jefferson Péres, é a mais fácil de ser encontrada 
e, portanto, o início do vício. 

Hoje, Sr. Presidente, infelizmente, são os 
menores os responsáveis pelos maiores índices 
de violência. Encontramos pelas ruas de São Pau
lo vários usuários de maconha E hoje temos o 
crack, droga fácil de ser encontrada por não pas
sar por todos os processos químicos para se 
transformar no cloridrato de cocaína, o qual é mis
turado à maconha para dar um efeito mais forte, 
essas crianças usuárias não duram mais do que 
cinco ou seis anos. O crack vicia e traz violência 
porque é mais barato. 

Sr. Presidente, ternos de nos preocupar. A dis
cussão é superficial e o aspecto da liberalização, da 
descriminilização é muito supérfluo. Sendo o assun
to complexo e com várias nuances, não pretendo 
ocupar por muito tempo este microfone. 

Lembro a V. Exªs a crise por que passa a Co
lômbia, que hoje põe em risco a própria estabilidade 
democrática daquele país, quando o Presidente da 

República é acusado de ter recebido dinheiro do 
narcotráfico. A nobre Senadora Marina Silva é teste
munha da suspeita do dinheiro do narcotráfico que 
poderia estar servindo ao seu Estado em outros as
pectos, visto que a falta de dinheiro faz com que as 
grandes somas que percorrem o mundo das drogas 
possam ser utilizadas em financiamentos sadios e 
não de origem criminosa e vergonhosa, coisa que 
não podemos aceitar. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permita-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. ROMEU TUMA - Concedo um aparte 
ao nobre Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral - Nobre Senador Romeu 
Tuma, devo registrar que neste Parlamento -e ai in
cluo também a Câmara dos Deputados - talvez não 
exista um Pariarnentar que tenha, como V. Ex' dispõe, 
autoridade para falar sobre o assunto. Quero dar o 
meu testemunho de que V. Ex" tem sido um incansá
vel analista dos efeitos perversos das drogas. V. Exª 
tem sido um adversário notável do narcotrálico. E pos
so dizer isto porque quando exerci a titularidade da 
Pasta da Justiça, em todas as potências mundiais em 
que havia um congresso, jamais corrpareci f:'liQUe ali 
estava V. Ex" eomo representante do Mini~ério da 
Justiça E nos seus relatórios, as peças que deles re
sultavam, eram as de um trabalho incansável de quem 
fez da sua missão - não do policial comum, mas da
quele que dá segurança à Nação como um todo- uma 
espécie de sacerdócio notável. O tema. ·que V. Exª 
abonda é de difícil análise. Há uma correrite que defen
de, ora o uso abusivo, ora o uso interrnediáril, talvez 
por este ou aquele interesse. O fato é que tendo vivido 
e convivido com V. Ex' - e posso até dizer que isso 
não representa falsa modéstia - aprendi mula nesse 
campo do narcotráfico. Quero dizer que V. Ex' orgulha 
o Senado Federal em estar aqui presente dendo o seu 
depoimento, o seu testemunho e a sua -análise pes-
soal. · · 

O SR. ROMEU TUMA -Agradeço a V. Ex• por 
este aparte, o qual não poderia deixar sem resposta. 
Senador Bernardo Cabral, neste País estaroos como 
funcionários públicos - tenho orgulho disso - rece
bendo estímulos para desenvolver os nossos tnaba
lhos. Isso é cotidiano, SenadOr Jefferson Péres. Mas 
o estí mula e os meios para produzir o trabalho, que 
traria algum benefício à soCiedade, não exiStem. E 
V. Ex• nunca os negou nas horas mais difíceis, em 
crises financeiras, quando no combate ao tráfico e 
outros derivados sobre as drogas. 

Lembro-me ainda quando discutia com V. Ex~ 
na ácea do Confen, oportunidade em que V. Ex~ 
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queria mudar alguns aspectos dessa instituição no 
sentido de dar uma dinâmica maior, criando um fun
do que pudesse trazer um programa sério de pre
venção - infelizmente o Brasil não tem nenhum pro
grama sobre drogas, ludo é improvisado, empírico, 
está no dia-a-dia, naquilo que a matéria do jornal 
nos apresenta - V. Exª já nos advertia, conhecedor 
das crises carcerárias que existem no Brasil - que é 
outro assunto que devemos trazer à discussão neste 
Plenário-, de que o usuário deveria ter um tratamen
to diferenciado do do lralicante - e essa ainda é 
nossa preocupação, porque é importante que tenha
mos tratamentO diferenciado para o usuário e para o 
traficante eventual. Não é a cadeia realmente que 
vai recuperar o usuário. _ 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna. Fazendo
soar a campainha.) 

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, peço
lhe alguns minutos a mais. 

Sr. Presidente, temos que nos alertar para 
esse fato, porque o crime que se pratica é contra a 
saúde pública. Não é um crime que atinge a pessoa 
física, mas, de maneira geral, a saúde pública. 

O Sr. Pedro Simon - Permite V. Ex" um apar-
te? 

O SR. ROMEU TUMA -Concedo um aparte ao 
nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon - Nobre Senador Romeu 
Toma quero trazer a minha solidariedade a V. Ex•. 

O SR. ROMEU TUMA - Muito obrigado, nobre 
Senador, isso traz-me uma tranqüilidade espiritual 
muito grande. 

Sr. Presidente, para encerrar o meu pronuncia
mento, mudando um pouco de assunto, gostaria de 
pedir auxmo a esta Casa visto que recentemente 
apresentei um projelo de lei que será incurso em pe
nas do tipo criminal doloso para o agente que come
ter crime mediante o uso de veículo automotor para 
fins de locomoção, lransporte pessoal, lazer, inva
dindo áreas privadas sobre controle, desobedecen
do sinais ou permitindo outras ilações que coloco, 
principalmente visando coibir o uso de jet-skl nas 
or1às marítimas. No Rio de Janeiro tivemos, e os jor
nais repercutiram, uma morte pelo uso indevido do 
jet-skl. Por isso, goslalia de ver encaminhado este 
projeto, visto que se lrata de medida necessária 
principalmente nos períodos de férias escolares. 

Agradeço pela oportunidade, Sr. Presidente. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, para 

uma comunicação inadiável, por 5 minutos, baseado 
no art. 14, VIl, do Regimento Interno. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Bancada do 
Rio Grande do Sul teve ontem um encontro realmen
te muito bonito com o Presidente da Repúólica na 
casa do coordenador da Bancada, que é o extraordi
nário e competente Deputado Adroaldo Streck. 

Foi um debate onde inclusive eu, pessoalmen
te, disse que fiquei impressionado com a competên
cia, com a análise, com a vivacidade que está tendo 
o nosso Presidente da República. Sua Excelência 
realmente - fazia tempo que eu não o via - passou 
quatro horas discutindo com toda Bancada, demons
trando que está profundamente conhecedor do de
bate, da análise das questões. 

Estranho uma matéria que está nos jornais de 
hoje, Sr. Presidente. Diz a matéria um fato que é 
verdadeiro. Fiz um apelo a Sua Excelência pela não 
privatização do Banco Meridional do Rio Grande do 
Sul. Penso que o Banco Meridional está desempe
nhando um papel importante. É um banco que está 
dando um grande lucro, um banco que vai muito 
bem. 

E eu disse que depois de o Governo ter auxilia
do na questão do Banco Econõmico, na questão do 
Banco do Estado de São. Paulo, não via por que pri
vatizar o Banco Meridional. 

Sua Excelência foi contra e disse que vai priva
tizar o Meridional. É um direito de Sua Excelência 

Quanto a isso eu divergi e divirjo novamente, e 
Sua Excelência diz que é favonável. Lamento, mas 
digo que Sua Excelência disse que era favonável. 

Mas o jornal está publicando hoje que, no meio 
desse debate que eu tive com o Presidente - a im
prensa fala que foram palavras duras, e eu digo que 
não, que foram palavras amistosas, só que talvez, 
ali, em meio àqueles Deputados e Senadores que es
tavam na frente do Presidente da Repúbr.ca e falavam 
com o..m tom um pouco entoado de respeito ao Presi
dente; eu, com o mesmo respeito, falava no tom da 
amizade que tenho oom ele, tratando-<~ por Fernando 
e ele me tratando por Pedro -, Sua Excelência, o Se
nhor Presidente da Replblica, tinha dilo que eu estava 
errado, ou, aliás, que eu disse: ·- Olha, Fernando, tu 
vais te arrepender. Dar tanto dinheiro para o Banespa 
e privatizar o Meridional vai criar urna questão política. 
O Rio Grande do Sul vai ficar magoado. Tu vais te ar
repender! - Isso eu disse. 

E Sua Exeelência respondeu: "Não vou me ar
repender ... " etc. e tal. Mas aí, diz o jornal de hoje: •-
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Aliás, tu já errastes (eu, Pedro Simon) quando do 
Plano Real, que tu eras contra. E eu era a favor, e 
agora está provado que o Plano Real deu certo e 
que tu estavas errado." 

Não ouvi o Presidente dizer isso para mim. 
. Mas está em vários jamais, inclusive entre aspas. 
Não ouvi o Presidente dizer isso. O que ouvi o Presi
dente dizer foi: "- Simon, tinha muita gente que esta
va contra o Plano Real - tu sabes que tinha - e o 
Plano Real deu certo." 

Agora, quero dizer de público, porque acho 
isso importante: Eu, líder do Govérnó, nunca fui 
contra o Plano Real. Pelo contrário. Sempre fui fa
vorável. Os colegas da época lembram de que foi 
complicado, que foi difícil, projetas inclusive que 
votamos do Plano Real, com o Congresso superlo
tado de gente. A CUT e a FIESP de São Paulo 
juntos contra o Plano Real. 

Eu, com muita modéstia, mas liderando o Go
verno, em todos os projetas, votei a favor do Plano 
Real. E lá no Governo, a portas fechadas, em todas 
as reuniões de que participamos -está hoje em Bra
sflia o ex-Presidente Itamar Franco, ~para o qual 
pode-se perguntar, como aliás a todos os membros 
do ex-governo ou do Congresso Nacional -, eu, sem 
nenhum brilho, sem nenhuma corq>etência, mas 
com sinceridade, sempre fui a favor do Plano Real. 
Talvez o Presidente Fernando Henrique tenha se 
~equivocado porque eu, na verdade, era daqueles 
que tinham medo de que o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso deixasse o Ministério da Fazenda 
para ser candidato, porque achava que a saída do 
Ministro da Faienda, substituindo-se o mesmo em 
plena campanha, quando o Plano Real estava ini
ciando, poderia ser negativa e o Plano Real ir à ban
carrota. E aí errei, é verdade, porque o Senhor Fer
nando Henrique saíu, foi candidato, entrou o Ministro 
Ricupero, saíu o Ricupero e entrou o Ministro Giro 
Gomes, e o Plano Real deu certo. Nas reuniões com 
Fernando Henrique, Itamar Franco é Pedro Simon, 
no gabinete do Palácio, chamei a atenção: acho difí
cil, acho complicado o Fernando ser candidato a 
presidente por uma razão: o Plano Real está dando 
certo porque se baseia nele, ele é quem está lide
rando, comandando e, de repente, ele sai do Minis
tério da Fazenda para ser candidato. linha medo de 
duas coisas: primeiro, porque íam dizer que o Plano 
Real era eleitoreiro; segundo, porq1.1e não sabia se 
quem viria no lugar dele tinha a competência que ele 
estava tendo para conduzir. Isso era verdade. E Sua 
Excelência, a quem quero fazer justiça, sempre a fiz, 
pois ele nunca brigou para ser candidato, nas reu
niões que se teve ele ru.nca insistiu em ser candidato; 

ele era <'P3ixonado para que o Plano Real desse certo. 
Isso para ele era o mais if!"4Xlrtante, em todos os deba
tes. Tanto que se o PMDB, nas reuniões que tivemos, ti
vesse convencido o Sr. Quércia de não ser o candidato, ~ 
se tivéssemos sentado à Mesa para buscar uma cancfi. 
datura de entendimento com o PSDB, mrna reuniã:l 
que tivemos na Casa do hoje líder do PSDB - Feman:_ 
do Henrique, Covas, Richa, etc. e tal, Brito e eu- ele se
ria o primeiro a concordar. 

Então, sou testemunha de que o Sr. Fernando 
Henrique nunca brigou para ser candidato. Ele foi 
porque as circunstâncias o levaram a isto. Agora, eu~ 
tinha medo de que sendo ele candidato, o Plano 
Real pudesse implodir, porque era ele quem tinha_ 
credibilidade. Eu estava errado. É verdade. Deu ceio 
to. Olha que quase deu errado! Não o Ministro Ricu
pero. Acho que o Ministro Ricupero foi fantástico, 
sensacional. Mas aquela resvalada na televisão foi 
difícil contornar. Felizmente, tanto o Fernando Henri
que quanto o Itamar Franco contornaram com com-~ 
petência 

O Sr. Giro Gomes era uma figura controvertid:j 
e talvez não fosse o candidato preferido pelo Sr. 
Fernando Henrique para Ministro da Fazenda na
quela oportunidade. O Sr. Itamar Franco escolheu o 
Sr. Giro Gomes por decisão espontânea, mas deu 
certo. Então, se o Sr. Fernando Henrique quer dizer 
que quando falei que ele saíndo podia dar errado, 
que pensei isso, é verdade. Agora, a imprensa publi
cou que eu era contra o Plano Real, que eu achava 
que o Plano Real ia dar errado, e que eu errei, e co
loca isso entre aspas nas palavras do Presidente, 
que não ouvi isso - mas isso não é exato. 

Peço ao ilustre Presidente· da República que 
faça a gentileza, no meio de tanto trabalho, da luta e 
do esforço que Sua Excelência tem - Sua Excelên

. cia não tem tempo nem preocupação para esse tipo 
de matéria - farei chegar às mãos do Presidente da 
República esse meu pronunciamento - de nos dar 
uma resposta, ou confirmando que foi publicado 
uma verdade, ou seja, que eu era contra - se for 
adotado esse posicionamento, solicito uma explica
ção -. ou que o jornal não publique o que aconteceu. 
Eu não ouvi, mas vários jornais publicaram isso. 

Repito: nunca fui contra. o . Plano Real. Dentro 
da Bancada do Governo, corno Uder do Governo, 
como amigo íntimo e pessoal do Presidente Itamar 
Franco, fui dos que deram garantia, dos que deram 
força, pelo afeto, pela compenetração, dizendo: 
"Presidente, o Fernando está certo! É por aí, temos 
que implantar o Plano Real." Na intimidade e publi- ~ 
camente sempre defendi o Plano Real, porque acha-



Fevereiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 7 

va que estava certo, como considero que agora o 
Presidente está conduzindo de maneira correta essa 
desvalorização. 

Solicito, então, com todo apelo e na modéstia 
do que isso representa, que cópia desse meu pro
nunciamento seja levada pelo Líder Elcio Alvares, 
que é uma das testemunhas, porque na época era 
Ministro do Governo Itamar Franco e foi Vice-Líder 
comigo no Governo, ao Presidente da República e 
que Sua Excelência perdesse dois minutos do seu 
tempo apenas para responder, caso não seja um 
equívoco da imprensa, porque nesse caso terei que 
aqui voltar e responder de outra maneira 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 

a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Se
cretário em exercício, Senador Lúcio Alcãntara 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N2 45, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos terrncs do artigo 154, § 62, inciso 11, do Re

gimento Interno, requeiro que não sejam realizadas 
Sessões do Senado nos dias 19 e 20 do corrente, 
nem haja expediente em sua Secretaria 

Sala das Sessões, 1• de fevereiro de 1996. -
Antonio Carlos Valadares. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Apro
vado o requerimento, será cumprida a deliberação 
de Plenário. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Ai
cântara, que dispõe de 20 minutos. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, no próximo 
dia 7 de março, o Plenário do Senado vai deliberar 
sobre o substitutivo de autoria do Senador Oarcy Ri
beiro sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. 

É importante observarmos que essa matéria 
vem ao plenário do Senado, ora em seu turno final, 
para votação, depois de uma longa tramitação no 
Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos De
putados, onde teve origem, mediante o Projeto de 
Lei nº- 101, que foi amplamente discutido com as ins
tituições e os interessados nos diferentes aspectos 
da educação nacional. 

Aqui, no Senado, na Sessão Legislativa passa- ~ 
da e nesta, o projeto tem sofrido uma série de críti
cas, de reparos, de observações, por parte de dife
rentes Senadores. Tudo isso resultou num substituti
vo elaborado pelo Senador Oarcy Ribeiro, um nofó-

rio e respeitado especialista na matéria, que aponta
va, no projeto original, alguns defeitos que julgava 
fundamentais. Sobretudo, S. Ex" fala, no seu texto, 
que o projeto original ünha o grave defeito de conge
lar o sistema educacional brasileiro. O projeto visava 
mais a consolidar ludo que existia do que propria
mente inovar, projetar para o futuro um ambiente 
novo para a educação nacional. 

Muito se fala na necessidade de se investir em 
educação, de se renovar o sistema educacional bra
sileiro, na grande necessidade que ternos de prepa
rar nossos jovens para o futuro. Até mesmo afirma
mos, muitas vezes, que não pode haver desenvolvi
mento econõmioo sem que o sistema educacional 
brasileiro cumpra com as suas finalidades e possa 
preparar esta Nação para um futuro de deSenvolvi
mento e de felicidade. 

No meu modo de ver, a discussão desse proje
to, a sua tramitação, mostra que o Congresso Nacio
nal não deve decidir de maneira precipitada As ve
zes, somos mui1o cobrados porque as matérias de
moram, têm tramitação longa ou são examinadas 
em diversas instâncias de maneira muito cautelosa 
Aliás, isso não é dnerente do qué ocorreu com ou
tras leis de diretrizes e bases da educação nacional, 
que também tiveram tmmitação muito demorada no 
Congresso Nacional. São matérias polêmicas, que 
suscitam muito debate e. requerem a participação da 
comunidade e da sociedade, e colocam, muitas ve
zes, em campos oposlos correntes de pensamento e 
de atuação político-parti.dãria no seio do Congresso 
Nacional. 

Agora, esternos numa fase em que a discussão 
nas várias instãncias das-comissões técnicas do Se
nado e, já num pri~ro momento, no próprio plená
rio do Senado ensejou o aperfeiçoamento, a melho
ria do projeto. Muitns que combatiam de maneira 
acre as posições do Senador Darcy Ribeiro já estão 
hoje concordando com elas, até porque S. Ex" tam
bém aceitou muitas emendas, acolheu, até por ge
nerosidade, a participação de muitos de nós, Sena
dores, cada um dando a sua contribuição para que o 
projeto viesse a representar não um consenso mor
no, não o consenso da indiferença, mas, sim, aquele 
consenso que pode produzir um instrumento legal 

~ capaz de cumprir com as suas finalidades e de res
ponder aos anseios e às inquietações da sociedade 
brasileira 

Rz um levantamento da participação na Lei de 
Diretrizes e Bases do então Deputado San Thiago 
Dantas, que foi um homem da maior qualificação po
litica e técnica, um homem que não só honrou o 
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Congresso Nacional, mas também as letras jurídicas 
do País. Teve .• quando Deputado, uma participação 
muíto importante na elaboração da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação, não só na comissão técnica 
da Câmara, mas no plenário, apresentando emen
das, sugestões, o que, aliás, estava de acordo com 
as diversas passagens da sua vida, porque sempre 
teve uma preocupação especial com os problemas 
da educação. 

Verifiquei que muitos dos pontos que ele levan
tou são aqueles que ainda hoje dividem a nossa 
atenção. Por exemplo, a questão clássica que se co

.Joca entre cultura e riqueza. Ou seja, se devemos, 
primeiro, nos desenvolver, vindo a cultura depois, 
como uma conseqüência. Ou, se, pelo contrário, de
vemos cuidar da nossa cultura, da nossa educação. 
para que o desenvolvimento, a riqueza, possa che
gar até nós. Ele, inclusive, tem urna frase muito inte
ressante sobre isso, que proferiu numa conferência 
que fez, quando da instalação do Conselho Técnico da 
Confederação Nacional do Comércio, dizendo que a 
cultura não é o elo seguinte da riqueza, mas, que, pelo 
contrário, essas duas coisas marcham paralelamente 
e é preciso cuidar ao mesmo tempo das duas, porque, 
do contrário, não iremos atingir aquilo que ele chama 
de "educação para o desenvolvimen10". 

É muito oportuno ressaltannos isso, porque, no 
momento em que estamos vivendo a execução de 
um plano de estabilização eoonõmica, não podemos 
nos desviar dos objetivos sociais e sacrificar, no al
tar do controle da inflação, as questões de saúde, de 
emprego, de educação, de assistência social. Se to
dos almejamos como um bem de granae v'álor a es
tabilidade econõmica, não podemos deixar de reco
nhecer que, na sua implantação, esse plano tem 
também seus efeHos adversos, que precisam ser· 
corrigidos, mediante uma política efetiva de ação so
cial que dê o relevo que essas questões merecem. 

A outra dicotomia que está sempre muito pre
sente nessas discussões sobre leis de educação é· 
justamente aquela.entre humanismo e técnica Ou 
seja, se devemos valorizar essas questões humanl&' 
ticas ou, se, por outro lado, é preciso priorizar os as
pectos técnicos da formação tecnológica, da forma
ção profissional - como se uma coisa não pudesse 
ser cuidada a não ser em detrimento da outra 

Na verdade, esse é um falso difema, mas que 
sempre se coloca. Não estamos falando do bacha
relisrnó, com todo o meu respeito aos bacharéis -
a expressão "bacharelismo", aqui, .tem um caráter 
pejorativo -, nem estamos falando de cultura li
vresca. 

Mas a verdade é que uma base humanística s66-
da é essencial para se desenvolver qualquer outro pro
jeto educacional. TIVemos, há poucos anos, no Brasil; 
uma re!onna do sistema educacional brasileiro que 
quis privilegiar a !onnação técnica, profissional, e que 
redundou num grande fracasso, porque, para se cum
prir dispositivos legais, apenas se valorizou uma ou 
outra formação profissional, que, na verdade, não 
acrescentou nada ao nosso patrimõnio de educação 
técnica, de educação profissional. 

Esse é um outro ensinamento a se tirar de tudo 
isso: não é apenas uma lei que irá modificar e me
lhorar a qualidade do nosso sistema educacional. É 
preciso, antes de mais nada, uma certa atitude valo
rizando essa questão educacional, hã que se ter 
uma lei de um lado e um plano de outro, que inclusi
ve seja capaz de mobilizar recursos financeiros para 
executar as disposições da lei. Do contrário, vamos 
achar que cumprimos o nosso papel, aprovalldo a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O Presiden
te sanciona o projeto, transformando-o em lei; mas 
isso não tem nenhuma conseqüência prática se não 
se acompanhar de uma ação efetiva do Governo e 
da própria sociedade, nos seus diferentes níveis. 

Em relação a isso, vejo, por exemplo, que o 
Professor San Thiago Dantas, então Deputado Fe
deral, tem algumas passagens interessantes, as 
quais vou ler aqui, que mostram a necessidade de 
concifiar a questão do húmanismo com a técnica In
clusive, nesse aspecto, ele tem uma expressão mui
to curiosa e muna& vezes cHada em uma conferên
cia que ele fez sobre Educação. Ele dizia que o povo 
brasileiro é muito melhor como povo do que a elite 
como elite, no sentido de que a nossa elite, poucas 
vezes, foi capaz de avançar, de se destacar, de con
duzir, realmente, o povo a um destino novo, a um 
destino melhor. Ela foi muno mais urna elüe insensí
vel, uma elite acomodada que não cumpria o seu 
verdadeiro papel, que era esse de projetar um futuro 
novo para nossas massas. 

NesSe caso, tínhamos, por exemplo, o nome 
de .Joaquim Nabuco, que foi um homem que veio de 
uma elite conservadora e meio aristocrática, a elite 
canavieira do Nordeste brasileiro. Ele foi um homem 
que se projetou conduzindo a luta pela abolição da 
escravatura no Brasil com a sua competência, com o 
seu conhecimento e com a firmeza da sua liderança 
Esse é um exemplo de elite que devemos cultuar 
como algo a ser seguido. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, afinnava Mar
enio Marques Moreira, que escreve a introdução do 
perfil parlamentar de San Thiago Dantas, referindo
se áo parlamentar: 
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"Retomará o tema repetidas vezes, 
alertando para os perigos de nosso descom
passo cultural, obsolescência tecnológica e 
despreparo científico. Mas não se trata, se
gundo ele, da necessidade "de uma educa
ção puramente técnica, sem objetivo ético e 
conteúdo humanístico". Embora consideras
se vital o "acesso pronto ao arsenal de co
nhecimentos incessantemente renovados· e 
uttrapassados, que nos depara a cultura mo
dema", sustentava que "o desenvolvimento 
requer tanto o preparo intelectual do indivi
duo, como a sua formação moral, o domínio 
de si próprio, o senso de bem-estar colativo, 
a austeridade no consumo, a formação da 
gama de virtudes de realizador''. 

Entre as Dez ProposiçOes Preliminares so
bre Educaçao para o Desenvolvimento, que ele 
escreveu em 1956, uma era esta: 

"A educação para o desenvolvimento 
será, pois, um novo humanismo pedagógico, 
em que cada individuo é visto como protago
nista de sua época, como veículo de soluções 
em que se harmonizam o permanente e o cir
cunstancial, a essência e a existência • 

Quer dizer, esse pretenso, esse tàlso dualismo 
entre ensino técnico e ensino humanfstico não exis
te. Na verdade, qualquer processo integrado de edu
cação tem que procurar conciliar essas duas coisas. 

Ainda que preveja um ensino técnico precoce no 
2" grau, uma formação profissional, um verdadeiro pro
jeto educacional, não pode prescindir também do hu
manismo, do conhecimento dessas malérias que pos
sam dar uma sólida base a quem deseja se projetar 
com o mínimo de conhecimentos e instrução. · 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex"' 
um aparte, nobre Senador Lúcio Alcântara? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Pois não, Sena
dor Bernardo Cabral, com grande prazer. 

O Sr. Bernardo Cabral - Senador Lúcio Alcân
tara, é bom que v, Ex"' relembre Francisco Clementi
na San Thiago Dantas que como parlamentar brilhou 
no Parlamento, como Ministro traçou as diretrizes da 
politica externa do Brasil e como professor foi um 
dos mais notáveis intelectuais deste País. A certa al
tura, ele disse que a crise da universidade brasileira 
passava pela crise da nossa sociedade. V. Exª o re
lembra agora, no momento oportuno, traçando um 
panorama de como as elites têm falhado, neste 
País, na condução de dias melhores, no sentido de 
apontar caminhos e indicar soluções. Veja V. Ex• 

que o Panamento brasileiro, quando não consegue 
ver aquilo que é da sua compeléncia aprovado, aca
ba tendo de deslocar o eixo da sua competência 
para o Poder Judiciário e vai ao Supremo à cata de 
que se veja reconhecido o direito que era seu. É ·evi
dente que isso representa um desprestígio da .elite 
parlamentar. Ora, em se traJado de um assunto 
como esse, o qual V. Exª traz à discussão, talvez até 
para que se possa refletir sobre essa decadência, 
quero cumprimentá-lo e verificar que, apesar de V. 
Ex• não ser bacharel em Direito, e - no bom sentido 
- ser um médico, creio que V. Exª poderia, nesta 
hora, ser igualado ao advogado, que considero um 
cirurgião plástico do fato, e, como tal, fazer corno V. 
Ex• está fazendo, uma cirurgia corretiva merecedora 
do que estavam a ter as elnes brasileiras. · 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Muito obrigado a 
V. Ex•, nobre Senador Bem ardo Cabral. A propósito 
do aparte de V. Ex•. citando, ainda, San Thiago Dan
tas, eu queria dizer que, certa feita, ele afirmava que 
as elites nacionais ou elas conduzem, ou elas avan
çam, ou elas desbravam, abrem clareiras e, portan
to, se comportam como elites, dignas desse nome 
ou, muitas vezes, são empurradas pela massa, são 
empurradas pelo povo e, ai, seguem um caminho 
muitas vezes tortuosos. De certa maneira, são a1é 
uHrapassadas, atropeladas por essas massas em 
processos que chegam a comprometer a essência 
do regime democrático. 

Mas eu vou aproveitar, também, o aparte de V. 
Exª para me referir a uma declaração atribuída.ao 
Ministro Bresser Pereira - noticiada hoje em alguns 
jamais -, quando, comentando a questão do estatuto 
da estabilidade do funcionário público e o possível 
ou futuro relatório do Deputado Moreira Franco, ele 
afirmava que essa questão deverá ser dirimida pelo 
Supremo Tribunal-Federal, que seria o fórum próprio 
para isso. 

Nobre Senador Bernardo Cabral, V. Ex• acaba 
de dizer que, muitas vezes, nós nos demitimos das 
nossas prerrogativas para deixar que o Poder Judi
ciário as exerça até indevidamente. Mas, como nós 
não agimos, então, nós estaríamos sendo compeli
dos a praticar um ato errado, equivocado que, de
pois, será possivelmente reparado pelo Supremo 
Tribunal Federal? Não. Nós temos que votar de 
acordo com a nossa convicção e só aceitarmos a 
derrogação do estatuto da estabilidade se, de fato, 
acharmos que não hã inconstitucionalidade nisso •. 

Por fim, Sr. Presidente, quero concluir fazendo 
ainda duas referências a similitudes entre o que fala-. 
va San Thiago Dantas, àquela época, e o que fala 
hoje o relatório do Senador Darcy Ribeiro. E jusla-
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mente a questão do congelamento. San Thiago Dan
tas, referindo-se ao projeto que estava sendo discu
tido, usava quase que as mesmas expressões do 
Senador Darcy Ribeiro em relação ao Projeto n"-
101, originário da Câmara 

"Tudo isso, Sr. Presidente" - dizia ele 
em discurso no plenário da Câmara dos De
putados -,"tem cabimento ponderar, quando 
se vê que o Projeto de Lei de Diretrizes e 
Bases, saído da Comissão Técnica Especia
lizada e apresenlaclo como stbstitutivo ao 
Plenário da Câmara, aparece completamen
te alheio, no seu sentido geral, na sua signi
ficação, desse rumo geral que hoje se pro
cura imprimir à transformação da economia 
e da sociedade brasileira. 

O projeto, longe de apresentar uma 
resposta às questões que hoje assáltam o 
espírito público, no tocante à adequação do 
nosso sistema educacional aos objetivos da 
sociedade, revela-se muito mais como a 
consolidação da legislação de ensino e 
como uma simples nem sempre feliz adaPta
ção dos dispositivos legais vigentes às no
vas condições criadas pela Constituição de 
1946." (Praticamente o que nós assisti amos 
hoje aqui com o projeto que veio da Câma
ra, que congelava a estrutura educacional 
brasileira.) 

"Esse parece-me ser o primeiro grave 
defeilo do proje1o, que justifica seu reexame 
em profundidade. Nele não encontramos 
uma concepção nova do problema para uma 
sociedade que aspira transformar-se e já se 
transformou profundamente. • 

Outro ponta realçada pela Senador Darcy Ri
beiro no seu substitutivo e pela Daputado San Thia
ga Dantas era a questão da valorização da escola 
pública. PermilO-me Citar aqui um trecho do discursa 
de S. Ex".~ já no seu final, que é, para mim, uma sín
tese maravilhosa da importância que tem a escola 
pública, inclusive para a democratização do País. Di
zia ele: 

Por outro lado, entretanlo, o ensino pú
blico desempenha pepel fundamental na de
mocratização da SOCiedade. É no recesso 
das escolas públicas, melhor do que em 
qualquer outro sistema, que a sociedade se 
caldeia, que as classes entram em conta1o, 
que a espírilo se democratiza e que se for
ma aquela consciência comum de que a Na
ção necessita para encarar de maneira, se-

não uniforme, pelo menos una, os rroble
mas de sua vida e o problemas do seu d€o~ti
no. 

~ Concluo, Sr. Presidente, dizendo que dei a mi
nha colaboração ao substitutivo do Senador Darcy 
Ribeiro, apresentando ml.itas emendas em plenário 
e o Senador generosamente acolheu a grande maio
ria delas, todas na direção de valorizar a escola pú
blica, de descentralizar o sistema, de permitir uma 
maior autonomia dos sistemas municipais, dos siste
mas esladuals e das próprias escolas, inclusive das 
nossas universidades. 

Particularmente, realço a Emenda n"- 271 , que 
foi acolhida pelo Senador Darcy Ribeiro e que tem, 
na meu modo de ver, uma grande importância, por
que admne que se possa conceder bolsa para esco
las públicas. Por que concedemos bolsas só para 
escolas privadas? A escola pública, recebendo a 
bolsa, vai permitir que o aluno pobna, o aluno humil
de, o aluno modesto possa permanecer na escola, 
porque o problema não é só ter acesso à escola, fine
qüentar a escola, mas é também o de permanecer . 
na escola 

Assim, o aluno vai poder permanecer na escola 
ao invés de abandoná-la para trabalhar e ganhar ai

. gum dinheiro para ajudar no sustento da sua tarnma 
O Sr. José Roberlo Arruda- Permite V. Exª 

um aparte? . 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Concedo o 

aparte ao nobre Senador José Roberto Arruda, com 
muilo prazer. 

O Sr. José Roberlo Arruda - Nobre Senador 
Lúcio Alcântara, gostaria apenas de dizer, ao con
cordar inteiramente com o teor do discurso de V. 
Ex•, ·que, nas últimas lenuras que tenho feno do 
substitutivo da LDB do Senador Darcy Ribeiro, en
contro, exatarnente no art. 63, em que o Senador 
Darcy Ribeiro aoolheu a emenda de V. Ex" que es
tende o institu1o da bolsa escolar para a escola pú
blica, talvez um dos grandes avanços que a LDB tra
rá à educação do País. FIZ emenda à LDB exata
mente no mesmo sentido, apenas dando a esta bol
sa escolar uma definição clara, que está, Senador 
Lúcio Alcântara, dentro do concei1o que V. Exót apre
senta. Muito mais importante do que a bolsa escolar 
consagrada, aquela que se dá ao aluno que não 
pode pagar uma escola privada e que não tem uma 
escola pública perto da sua casa ou não há vaga -
esse é o conceno da bolsa escolar - é fazer com 
que os 16 milhões de brasileiros. que estão abaixo 
da 6nha da miséria, possam ter as suas crianças de 
7 a- 14 anos freqüentando a rede pública Hoje, es-
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sas crianças não podem freqüentar a escola, primei
ro porque não conseguem ir à aula por causa da 
fome; outros só vão à escola por causa da merenda 
escolar; outros, ainda, vão à escola, mas as estatís
ticas demonstram que a repetência é tão grande que 
o garoto de 7 a 14 anos, que deveria fazer o primei
ro grau em 8 anos, consegue fazê-lo apenas em 12 
anos, porque não há alimentação básica na sua 
casa A idéia que apresentei na emenda- que vou, 
inclusive, destacar em plenário exatamente na dire
ção de V.ExL é que a família abaixo da linha da mi
séria possa ter, para um filho que esteja matriculado 
na rede pública entre 7 e 14. anos, meio saláiio míni
mo por mês. Aquela que tiver dois filhos, um salário; 
três filhos. um salário e meio e, acima de três filhos, 
não se modi·fica, porque este será um vetor no senti
do de um planejamemo familiar. E limito esta minha 
emenda a cidades com população inferior a 50 mil 
habitantes - e, ar, há uma explicação: na verdade, a 
diferença de qualidade de vida no Brasil, entre os 
grandes centros e o interior, é que tem promovido as 
correntes migratórias. O nosso desejo, ao limitar 
esta bolsa-escola para cidades com população infe
rior a 50 mil habitantes é, justamente, para agregar 
uma variável a mais de contenção das correntes mi
gratórias e de eliminação das desigualdades regio
nais vinculadas à educação. Cumprimento V .Ex". 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Obrigado, Se
nador José Roberto Arruda, conheço a proposta de 
V.Ex• e acho que estamos caminhando na mesma 
direção. A minha tem um sentido mais abrangente: 
cada Estado, cada Município, de acordo com os 
seus recursos, de acordo com as suas disponibifida
des, com a sua política educacional, irá utilizar-se ou 
não desse instituto. 

Evidente que não podemos impor a partir da
qui, do Congresso Nacional, politicas públicas para 
os Estados e Municípios, inclusive gerando dispên
dios, se eles não estiverem à altura de suas possibi
lidades financeiras. 

E devo dizer ainda que, em muitos casos, Tri
bunais de Contas têm se recusado a aprovar despe
sas em programas municipais concedidos por gover
nantes dentro da fil®qfia do Programa de f'lE!nda 
Mínima - fazendo aqui uma homenagem ao Sena
dor Eduardo Suplicy, que é o lutador incansável pelo 
Programa de Geração de Renda Mínima -, por con
siderarem que não há hoje possibilidade legal de se 
conceder bolsa a aluno que está na escola pública 
Então, estamos caminhando na mesma direção. es
tamos abrindo uma grande janela para que governos 
bem intencionados, que desejem de fato privilegiar a 

educação, possam aqui casar programas de renda 
mínima com programas de desenvolvimento do sis
tema educacional. 

Era o que tinha a dizer e espero que no próxi
mo dia 7 possamos aprovar aquilo que venha signifi
car um texto novo para uma nova educação do povo 
brasileiro. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Lúcio Alcân
tara, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 2" Se
cretário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao Senador Humberto Lucena, por 
cessão do Senador Ney Suassuna. S. Ex• dispõe de 
20 minutos para o seu pronunciamento. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr>s e 
Srs. Senadores, por indicação do Sr. Presidente, Se
nador José Samey, integramos a Delegação do Bra
sil à 50ª Assembléia-Geral da ONU, em Nova Ior
que, no perfodo compreendido entre 1• e 15 de de
zembro de 1995, conjuntamente com os Senadores 
Nabor Júnior, Hugo Napoleão e lucídio Portella 

·· Logo ao chegarmos, após uma visita formal ao 
Embaixador Celso Amorim, na sede da Missão do 
Brasil junto à ONU, participamos de reuniões com 
ele e os demais diplomatas que compõem a Delega
ção do Brasil, acompanhando o desdobramento dos 
trabalhos no plenário e, sobretudo, nas diversas co
misSÕes te(lláticas e, bem assim, no Conseiho de 

. Segurança; de· tal sorte que estávamos sempre 
atentos ao que se passava no mais alto colegiado 
internacional, justamente no ano em que se come
mOrava o cinqüentenário de sua instituição. 

Inicialmente, cumpre-nos assinalar, como o 
maior acontecimento político da ONU em 1995, a 
programação relacionada com o aniversário de sua 
funcjação. Chefes de Estado e de Governo de deze
nas de países, dos mais diversos continentes, ocu
param a tribuna do plenário para históricos pronun
ciamemos, sobre tão importante evento, entre os 
quais desejamos ressaitar o Papa João Paulo 11. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso tam
bém discursou na 50ª Assembléia Geral da ONU, 
sendo de salientar a ênfase que deu à defesa de re
formas no sistema financeiro internacional com vis
tas a reduzir o riSco da volatilidade dos fluxos de ca
pitais. Nesse sentido, inclusive, a Delegação brasi
leira tomou a iniciativa de importante projeto de re
solução. 
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Afora as comemorações pelo aniversário da 
ONU, o ponlo alto da 5()ll Assembléia-Geral da 
ONU, para o Brasil, foram as negociações de basti
dores, visando a ampliação do Conselho de Segu
rança. A idéia dominante é a de reservar-se duas 
vagas para países em desenvolvimenlo, sendo que 
uma pode ser preenchida por um brasileiro, confor
me gestão que a nossa Delegação vem fazendo. 

A nossa delegação parlamentar, nesse período 
de atividades da ONU, acompanhou também, de 
parlo, os debates em plenário e nas comissões, so
bre temas variados da agenda internacional, como 
por exemplo, a volatilidade de fluxo de capitais, a 
que já me referi, o avanço da mulher, com atenção 
especial para as conclusões da Conferência de Pe
quim, direito do mar e desenvolvimenlo sustentável. 
Ademais, os Senadores assistiram aos discursos do 
Representante Permanente do Brasil junlo a ONU, 
Embaixador Celso Amorim ou seu substituto, sobre 
ques!Oes como a situação dos direitos humanos no 
Haiti, a situação no Oriente Médio e a Zona de Paz e 
Cooperação do Atlântico Sul, entre outras, em linhas 
gerais que destacamos a seguir. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Se
nador Humberto Lucena, ouso' interromper o pronun
ciamenlo de V. Ex" para anunciar a prorrogação da 
Hora do Expediente por mais 15 minulos, a fim de 
que V. ExJ. possa concluir o seu pronunciamenlo. 

. O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obriga-
do. 

Prosseguindo, Sr. Presidente. 
A Resolução no. 50/18 sobre a Zona de Paz e 

Cooperação do Atlântico Sul (ZPCAS), coordenada 
pelo Brasil, contou com o co-patrocinio de 24 Esta
dos-Membros da ZPCAS (pafses latino-americanos 
e africanos com litoral no Atlântico Sul) e foi adotada 
com uma votação de 124 a favor, nenhum contra e 
uma abstenção (Estados Unidos). Durante o deba
te sobre o terna, diversos membros da ZPCAS ex
pressaram apoio aos objetivos da Zona e expres
saram a expectativa de que o IV Encontro Ministe
rial dos Estados-Membros, previsto para os dias 1 
e 2 de abril de 1996, na Cidade do Cabo, África do 
Sú, resulte no retorço dos laços de Cooperação 
para a paz e o desenvolvimento entre a África e a 
América Latina. 

O acordo para a i"lJJementação das disposiçõ
es da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito 
do Mar, de 10 de dezembro de 1982, relativas à con
servação e ao gerenciarnento das espécies de pei
xes altamente migratórias e transzonais, foi as:;ina
do em 4 de dezembro. Vinte e cinco outros paises 

assinaram o Acordo. O Presidente da Conferência, 
Embaixador Satya Nandan, do Rji, fez discurso em 
que salienlou a consonância entre os tennos do acor
do e as preocupações ambientais evidentes na Confe.. 
rência do Rio de 1992, refletidas no enfoque preventi
vo do instrurnenlo. O representante da União Européia 
informou que procedimenlos internos ainda não foram 
concltídos para pennitir à UE assinar o Acordo, mas 
garantiu que a União Européia pennanece comprome
tida com a pesca responsávei e com a Cooperação in
ternacional no gerenciamento e conservação de recur
sos marinhos vivos. 

Projeto de resolução de iniciativa brasileira so
bre globalização dos fluxos financeiros, adotado em 

_ 05 de dezembro, após duas semanas de intensas 
negociações. O projelo, inspirado na iniciativa do 
Presidente da República sobre "Volatilidade nos Flu
xos de Capitais Privados Internacionais", recebeu 
consideração altamente favorável por parte dos paí
ses desenvolvidos, em desenvcl~mento e de entida
des internacionais, a exemplo do FMI e da UNC
TAO. Trata-se da primeira inidativa, nci âmbito da 
ONU, referente ao fenômeno da volatilidade de flu
xos privados d.e capitais, e os pontos mais relevan
tes do documenlo são os seguintes: . 

- ressalta a necessidade de promover maior 
cooperação entre auloridades mcnetárias e maior 
coordenação nas políticas macroeconõrnicas; 

-no tema do controle exerddo pelo FMI, con
templa a idéia de maior eql.iiíbrio no monitorarnento, 
de modo a atribuir igual ênfase aos países desenvol
vidos e em desenvolvirnenlo nessa atividade; 

- menciona a necessidade de maior transpa
rência do FMI, reconhecendo a necessidade de am
pliação de participação dos palses em desenvolvi
menlo nos trabalhos daquela instituição. 

Ademais, os parlamentares estiveram presen
tes à cerimônia de estabelecimento de relações di
plomáticas entre o Brasil e a Bósnia-Herzegovina, 
realizada na Missão do Brasil junto à ONU em 
06/12. Na ocasião, os Embaixadores dos dois paí
ses assinaram comunicado conjunto, divulgado em 
Nova Iorque e nas respectivas capitais, nos seguin
tes termos: 

COMUNICADO CONJUNTO 

Os Governos da República Federativa do Bra
sil e da República da Bósnia-Herzegovina, desejo
sos de promover e fortalecer as relações entre os 
dois países e determinados a promover a coopera
ção em seus interesses mútuos, decidiram estabele
cer relações diplomáticas, com base nos princípios 
de cespeito mútuo de sua soberania, da igualdade e 
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da não-interferência, conforme consagrado na Carta Sala das Sessões, 1• de fevereiro de 1996. -
das Nações Unidas. Senador Marina Silva 

Ambos os Governos concordam ainda em abrir REQUERIMENTO N2 48, DE 1996 
suas Missões diplomáticas em data conveniente 
para os dois países e por eles acordada 

Em fé do que, os abaixo-assinados, devidamente 
au1orizados por seus respectivos Governos, firmaram 
e selaram o presente Comunicado Conjunto. 

Fei!o em Nova Iorque, em 6 de dezembro de 
1995. 

P~o Governo da República Federativa do Brasil. 
-Celso N. Amorim. 

Embaixador Representante permanente junto 
às Nações Unidas. 

Pelo Governo da República da Bósnia-Herze
govina -Ivan Z. Misic. 

&rbaixador Encarregado de negócios. 
Afinal, Srªs. e Srs. Senadores, não podemos 

deixar de fazer uma referência especial à Moção 
aprovada pela 5()ll. Assembléia Geral da ONU, com o 
voto favorável do Brasil, contra as explosões nuclea
res reruizadas pela França. no Pacífico, sob o mais 
veemente protesto de quase toda a humanidade e, 
bem assim, as Resoluções aprovadas, no sentido de 
ampliação dos acordos de paz no Oriente Médio, 
com menção honrosa aos esforços realizados pelos 
líderes israelenses e palestinos, salientando-se as 
constantes homenagens à memória do inesquecível 
Estadista Yitzhak Rabin. • 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - So

bre a mesa, requerimentos que serão 6dos pelo Sr. 
1• Secretário em exercício, Valmir Campelo. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N2 46, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos da alínea a do arl 256 

do Regimento Interno, a retirada do PLS de rJ". 3, de 
1996, que acrescenta ao arl 161 do Código Penal 
parágrafo 42, de minha autoria 

Sala das Sessões, 1• de fevereiro de 1996. -
Senadora Marina Silva 

REQUERIMENTO N2 47, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos da alínea a do arl 256 

do Regimento Interno, a retirada do PLS de rJ". 4, de 
1996, que altera os arts. 926, 927 e 928 do Código 
de Processo Civil, de minha autoria 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos da alínea a do arl 256 

do Regimento Interno, a retirada do PLS de rJ". 5, de 
1996, que altera os artigos 489 e 499 do Código Ci
vil, de minha autoria 

Sala das Sessões, 1• de fevereiro de 1996. -
Senadora Marina Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Os 
requerimentos lidos serão incluídos na Ordem do 
Dia, oportunamente, consoante o disposto no art 
255, inciso 11, alínea c, 10 do Regimento Interno, a 
partir de 15 de fevereiro. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Valmir 
Campala. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTON249, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos artigos 50, § 22 da 

Constituição Federal, 215 e 216 do Regimento Inter
no do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro 
de Estado da Fazenda, as seguintes informações: 

a) cópia dos instrumentos legais firmados pelos 
exportadores brasileiros·de bens e serviços, respon
sáveis pela geração de créditos do Brasil junto ao 
Governo de Angola, objeto da Mensagem rJ". 
1.047195; 

b) cópia do instrumento legal firmado por estes 
exportadores onde sejam explicitados a forma de 
garantia em cada operação, e as responsabilidades 
do exportador, do governo brasileiro e do governo 
angolano. 

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1996. -
Senador Gilberto Miranda. 

(A Mesa para revisão.) 

REQUERIMENTO N2 50, DE 1996 

Serihor Presidente, 
Nos termos constitucionais do arl 50, § 22, e 

na forma regimental do arl 216, requeiro seja solici
tado ao Senhor Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro 
Lélio Viana Lobo, informar a esta Casa sobre a iden
tidade do proprietário do Aeroporto Internacional de 
Viracopos, em Campinas (se a União, o Governo do 
Estado de São Paulo, o Município de Campinas ele.) 
e, em caso de vários proprietários, a respectiva com
posição acionária 
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Justificação 

o conhecimento da situaçao jurídica de Viraco
pos é de fundamental importância para que o Sena
do Federal possa formar o competente juízo de valor 
no tocante à operaçao Banespa 

Sala das Sessões, 1• de fevereiro de 1996. -
Senador Ney Suassuna. 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N" 51, DE 1996 

Senhor Presidente. 
Requeiro, nos termos dos art. 50, § 2• da 

Constituiçao Federal, 215 e 216 do Regimento Inter
no do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ministro 
de Estado da Fazenda, as seguintes informações: 

a) cópia dos instrumentos legais firmados pelos 
exportadores brasileiros de bens e serviços, respon
sáveis pela geraçao de créditos do Brasil junto ao 
Governo do Gabão, objeto da Mensagem nº 69/96; 

b) cópia do instrumento legal firmado por estes 
exportadores onde sejam explicitados a forma de 
garantia, em cada operaçao, e as responsabilidades 
do exportador, do governo brasileiro e do governo 
gabonês. . . -

Sala das Sessões, 1• de fevereiro de 1996. -
Senador Gilberto Miranda 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO N" 52, DE 1998 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos artigos 50, § 12 d~ 

Constituiçao Federal e 90, incisos III e V do Regi
mento Interno do Senado Federal, ao Ministro de 
Estado da Aeronáutica, a seguinte informação: 

a) quem auforizou o depósilll de cerca de US$ 64 
milhões (cambiaís) em agência do Banco Econômico. no 
exterior, bem como cópia da documenta;:ão pertinente. 

Justificação 

A imprensa, neste ano, .tem veiculado informa
ções sobre o Banco Econõmico e seus depositantes, 
tanto no país quantó no exterior. Indicou, dentre ou
tros depositantes, o Ministério da Aeronáutica como 
responsável por depositar cerca de US$64 milhões 
(cambiais) na agência daquele estabelecimento ban
cário, no exterior. O Senado Federal, valendo cum
prir suas responsabilidades e prerrogativas constitu
cionais, tem que tornar conhecimento da veracidade 
ou não de tais fatos. 

Sala das Sessões, 1• de fevereiro de 1996. -
Senador Gilberto Miranda. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE {Renan Calheiros) - Os 
requerimentos lidos serão despachados à Mesa 
para a decisão, nos termos do inciso III, do art 216, 
do Regimento Interno do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A 
Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do 
Senado aprovou, em reunião realizada nesta data, 
os Requerimentos no 28, 31, 32, 34 e 42, de 1996, de 
autoria dos Srs. Senadores Ademir Andrade, João 
França, Júlio Campos e José Bianco, solicitando in
formações aos Ministros mencionados. 

O SR. PRESIDENTE {Renan Calheiros) - A 
Presidência recebeu Aviso no 7, de 1996, de 25 últi
mo, do Presidente do Tribunal de Contas da União, -
encaminhando cópia da Decisão nº 10, de 1995, 
adotada pelo referido Tribunal, na Sessão Ordinária 
do Plenário, de 24 de janeiro do corrente ano, bem 
corno dos respectivos Relatório e Voto que a funda
mentam. {Diversos nº 11, de 1996) 

O expediente vai à Comissão de Fiscalização e 
Controle e, em cópia, será anexado ao Projeto de 
Lei do Senado n2 319, de 1995, que cria o Comitê de 
Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 
do rio São Francisco, e dá outras providências. O 
SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item único 

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 61, de-
1995 {nº 182194, na Câmara dos Deputa
dos), que permite a admissão de professo
res, técnicos e cientistas estrangeiros pelas 
universidades brasileiras e concede autono
mia às instituições de pesquisa científica e 
tecnológica, tendo 

Parecer favorável, sob no 5, de 1996, _ 
da Comissão 

-de Constituição, Justiça e Cidadania. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art 358 do Regimento Inter
no, a matéria constará da Ordem do Dia durante cin
co dias úteis consecutivos, em fase de discussão, 
quando poderão ser oferecidas emendas assinadas 
por um terço, no mínimo, da composição do Senado 
Federal. 

Transcorre hoje, portanto, a segunda sessão 
de discussão. 

• Em discussão a proposta. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, para 
discutir. 

V. Ex" dispõe de 1 O minutos. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -8P. Para dis

cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, acredito que é consensual a ad
missão de professores, técnicos e cientistas estran
geiros pelas universidades brasileiras. As instituiçõ
es, as entidades cientificas, sindicais e estudantis 
certamente se beneficiarão muito se pudermos ter 
maior intercâmbio, e de forma permanente, com 
pesquisadores, estudiosos e docentes dos mais di
versos países. A fronteira do conhecimento deve ser 
universal. 

Assim, Sr. Presidente, somos favoráveis a 
essa proposição. 

O Sr. Renan Calheiros, 2.R Secretário, 
deixa a cadeira da presidência. que é ocu
pada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Continua 
em discussão a matéria. (Pausa) 

Não havendo mais oradores, a maléria consta
rá da Ordem do Dia da sessão ordinária de amanhã, 
para prosseguimento da discussão, na forma do Re
gimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Volta-se 
à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao Senador Bernardo ca
bra!, primeiro orador inscrito. 

V. Ex' dispõe de 50 minutos. 
O SR. BERNARDO CABRAL ( - AM. Prom.ll

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pretendo hoje 
trazer à reflexão de V. Ex"s um assunto que diz res
pe~o sobretudo ao homem público. 

Vez por outra se toca no problema que a im
prensa traz no registro sobre determinada autorida
de ou em função de um acontecimento. 

Ainda recentemente, eu tratava com o Senador 
Artur da T ãvola dessa matéria Ele, homem de im
prensa, homem que, ao longo da sua vida, batalhou 
nela, revivia comigo o episódio de ambos termós 
sido cassados - ele quando Deputado Estadual e eu 
quando Deputado Federal - e a forma pela qual a 
imprensa, na época dos atas institucionais, funciona
va. 

E lembrávamos as primeiras páginas de alguns 
jornais, que ora publicavam poemas, ora vinham em 

branco. Era a forma do protesto contra os censores 
nas redações dos jornais. 

Dizia ele que, atualmente, notava, na sua ex
periência - e também eu, que fui fundador do Sindi
cato dos Jornalistas ProfiSsionais da minha terra -. 
que hâ três circunstâncias dentro das publicações: o 
indicio, o sintoma e o fato. 

E Artur da T ãvola dizia que, às vezes, se toma 
o indicio como sintoma, e depois este como fato. E, 
a partir daí, a imprensa, tantas vezes. aceita a mal
dade de uma fonte que não merece crédito e a 
transforma numa realidade, numa matéria pronta e 
acabada, a que dificilmente as ratificações porão co
bro. 

E nem a propósito o Senador Pedro Simon, 
hoje à tarde, veio à tribuna para, numa explicação 
quase pessoal, dizer à Casa que o que foi noticiado 
nos jamais padece de credibilidade. S. Ex• se referia 
ao problema do Banco Meridional, que foi estatizado 
em 1985, depois da falência do Sul-Brasileiro, e se 
repor!ou a uma conversa da Bancada do Rio Grande 
do Sll com o Presidente da República 

E o que dizem os jornais? 
Dizem que a Bancada gaúcha, que é contra a 

privalização, entregou ao Senador Pedro Simon a 
tarefa de defender essa posição. E que o Presidente 
Fernando Henrique não se impressionou com os ar
gumentos de que o Banco havia sido enxugado e 
dado lucro. lnfonmou que a privatização era uma de
cisão do Governo. 

E ai vem a queixa, a reclamação do Senador 
Pedro Simon: 

"Diante disto, o Senador Pedro Simon 
contestou: Fernando, não te julgues dono da 
verdade, você não é Deus. Se o Meridional 
for privatizado, vai ser uma guerra e você 
vai se arrepender.' 

Continua a noticia: 
"0 Presidente não esperou para dar o 

troco: Não me julgo Deus e não vou me ar
repender. Já não me arrependi de muitas 
coisas antes. Você era co'ntra o Real e o re
sultado está aí: o povo está comendo. Eu 
não me arrependi e você errou." 

Simon vaRou à carga e defendeu que 
pelo menos a privatização fosse adiada e, 
mais uma vez, Fernando Henrique foi firme: 

Ninguém vai me enrolar. Não sou ho
mem de ser enrolado. Quando eu era Minis
tro da Fazenda vocês já vieram com esta~ 
conversa de adiar por dois anos. O Meridio
nal vai ser privatizado." 
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Pedro Simon contesta essa notícia 
Pede ao Presidente da Replblica que a es
clareça" 

Ora, o que é que isto revela? É claro que a fon
te que passou isto à iiT1Jrensa - porque o repórter 
não participou da reunião que lá havia - ou é uma 
fonte palaciana que deseja intrigar um Parlamentar 
com o Presidente da República, ou é uma fonte ou
tra que tem interesse em denegrir a imagem dos 
dois. Há dias, o cronista Luís Nassif, da Folha de S. 
Paulo, publicou uma matéria com este título: "Como 
se empina um balão". Ele se refere a uma Procura
dora - cujo nome vou omitir -, especialista em cida
dania e que, durante 11 anos, exerceu essa função 
em São Paulo. Por isso, veio para Brasília trabalhar 
no ministério e exercer a mencionada função. 

Vejam o que analisa o cronista: 

"No primeiro ano, só teve trabalho, já 
que a secretaria nem existia na época em 
que foi votado o Orçamento em 1995. No 
segundo ano, haveria trabalho e verbas -
disponíveis- principalmente para promoção 
da cidadania no Nordeste. 

E aí a procuradora pôde entender, 
"mas não completamente", o jogo que cerca 
o poder e que envolve, muitas vezes, jorna
listas e fontes. 

Rigorosa no seus procedimentos trn
cionais, a procuradora se viu alvo de uma 
batalha de balões de ensaio. A intenção era 
simples: afastá-la, abrindo lugar para pes
soas 1Jróximas aos autores da manobra. 

O primeiro petardo contra a procurado
ra saiu em uma coluna social do Rio, useira 
e vez eira em eiT1Jinar balões. • 

E continua o cronista com outros co
mentários: 

• A procuradora, que trabalha mais de 
1 O horas por dia, que se especializou em ci
dadania e não abria espaço para politica
gem em sua agenda, que deixara a tamma 
em São Paulo para poder dedicar~e a um 
trabalho público, perdeu a paciência" 

E diz mais: 
"Sentindo que Brasília não é o melhor 

lugar para quem está disposta a trabaihar 
desinteressadamente pelo bem público, a 
secretária pediu demissão.• 

E, ao fazê-lo, avisou à imprensa, àqueles re
pórteres, que passaram o tempo, segundo Luis Nas
sif, empinando baiões. Pediu-lhes que lessem aten-

lamente o Diário Oficial do dia seguinte, para saber 
que estava pedindo a sua demissão, ou seja, que 
~;_eria exonerada a seu pedido. 

Continua o cronista: 

"Não foi perdoada nem na hora da 
morte. A nota do jornal informava a sua de
missão, obviamente devido aos relevantes 
serviços públicos prestados pelos jornalistas 
ao Pais ao denunciar as viagens que a se
cretária fazia a serviço." 

E conclui o jornalista: 

"E tudo continuou como antes no Pla
nalto Central. A não ser algumas ações 
abertas pela ex-secretária contra esses jor
nalistas, por crime de calúnia, injúria e difa
mação. 

Episódios como esse reforçam a ne
cessidade de uma Comissão de Ética, indi
cada pelas empresas jornalísticas, para re
gular desvios de imprensa." 

Eis aí o ponto nevrálgico que merece análise. 
Algumas pessoas cultivam a imprensa no sen

tido de obter notas, ora pela simpatia, ora pelo rela
cionamento, para que o seu nome fique focalizado. 
No instante em que surge uma critica, aquele que 
não está aberto e que nem sabe como recebê-la co
meça a se rebelar, como se o trabalho da imprensa 
fosse apenas o de elogiar e censurar. 

Ora, essa Comissão de Ética recomendada 
pelo jornalista Nassif há de se deter em alguns pon
tos principais. Primeiro, aquela fonte que informa e 
que não é fidedigna, que põe o autor da matéria tan
tas vezes numa situação contraditória, deveria ser 
devidamente podada da iiT1Jrensa Mas se o é, por 
aquele que recebe a informação, ele passa a procu
rar um outro. Isso é nítido de quem não tem a forma
ção moral à altura, ao nível do exercício de saber o 
que é uma liberdade de iiT1Jrensa. 

__ Falo muito à vontade. T ai vez ninguém neste 
País tenha sido tão criticado - às vezes maliciosa
mente, às vezes injustamente. Ou, se não criticada, 
pelo menos tive a minha vida privada invadida Pois 
quero lhes dizer, Srs. Senadores, que, apesar de 
tudo isso, apesar - segundo o que considero - de to
das as incorreções que foram publicàdas, dos even
tuais equívocos cometidos, ainda que o noticiário 
possa ter sido contra a minha pessoa, quero lhes di
zer que prefiro uma iiT1Jrensa inteiramente livre do 
que amordaçada por qualquer tipo de ditadura 

No instante em que os falos não afloram, que a 
sociJildade dele não toma conhecimento e que não 
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pode fazer o seu julgamento pessoal, es!aremos vi
vendo, sem dúvida nenhuma, num estado abúlico, 
apático, em que só vale a ditadura daqueles que 
querem ver o elogio fácil. 

O Sr. Jefferson Peres - V. Ex> me pennite um 
aparte, Senador Bernardo Cabral? 

O SR. BERNARDO CABRAL -Com muito pra-
zer. 

O Sr. Jefferson Peres - Desculpe-me inter
rompê-lo, mas infelizmente, para um plenário semi
vazio, V. Ex• aborda um assunto da maior relevân
cia. Comungo inteiramente com o que V. Ex• disse, 
Senador Bernardo Cabral. Em boa hora, a nossa 
Constituição, a exemplo da americana, consagrou o 
princípio da liberdade de imprensa como um dos di
reitos realmente invioláveis, porque uma imprensa li
vre, com todos os seus erros, não tem preço. Mas, 
realmente, Senador Bernardo Cabral, é de se la
mentar a pouca seriedade com que muitos jornalis
tas às vezes se comporiam. Há poucos dias, eu 
mesmo fui vítima de um fato como esse, a respeito 
daquele episódio ocorrido na comissão conjunta que 
analisa o Sivam. Uma jornalista, de uma grande re
vista de circulação nacional, ouviu-me sobre o episó
dio. Narrei-lhe os fatos rigorosamente como se pas
saram, com a mais cristalina verdade; invoquei o 
testemunho de outros Senadores insuspeitos. No 
entanto, a jornalista ignorou tudo o que eu disse e 
simplesmente publicou, encimando a notícia o título: 
"Senadores montam annadilha contra Brigadeiro•. E 
passou para a opinião pública a impressão de que 
eu teria participado de um conluio, algo absoluta
mente inverldico. Apesar disso, é melhor uma im
prensa que, às vezes, distorça os fatos dessa ma
neira do que uma imprensa castrada e censurada 

O SR. BERNARDO CABRAL - Agradeço o 
aparte de V. Ex'. Apenas quero dizer que V. Ex• te
ria uma surpresa se estivesse aqui em cima: estou 
vendo mais de um terço dos Srs. Senadores em ple
nário. Contei, agora mesmo, 27, o que é urna ale
gria. Já dá pelo menos para que não se faça o juízo 
de que após a Ordem do Dia o plenário se esvazia 
Talvez, quem sabe, tenha sido a forma encontrada 
para que os demais Srs. Senadores pudessem ou
vir, Senador Jefferson Péres, a retificação que V. 
Exª- acaba de fazer. Os colegas, no convívio, é que 
podem aferir da postura de cada um. 

De modo que a reclamação de V. Ex' se junta 
a tantas das quais já fomos vítimas pela vida afora 

Essa é uma matéria que requer alta, eu diria al
tíssima reflexão, porque o parlamentar, sobretudo o 
parlamentar brasileiro, está sempre exposio numa 

vitrina, a receber as pedradas por urna íncorreção 
qualquer que venha a cometer. E é esquecido, seu 
passado inteiro, sua biografia construída ao longo c!Et 
mais de 40 anos. Vejo alguns companheiros neste 
Senado, que compuseram sua autobiografia sem 
afas!ar-se um instante do lado da dignidade, pobres 
na exercício da seu mandata, e que de uma hora 
para outra foram arrastados no turbilhão- da injúria; 
da difamação, da calúnia, até porque isso interessa 
àqueles que são opositores sobretudo no seu Esta-, 
do natal. As bases regionais catapultam para o ân
gulo nacional visões que acabam voltando a tJI11a 

espécie de ricochete para tirar a tranqüilidade da
quele que caminha pela vida pública 

O que é bom, o que vale é que, quando o ho
mem público é testado, quando ele vem com todas 
as suas passadas pela vida afora e recebe essa ou 
aquela critica, não imporia se justa ou injusta. ele, 
ao cabo de submeter o seu nome ao seu Estado, à 
sua população, ao eleitorado, vê-se consagrado em 
uma vnória Isso o redime, ou o absolve, ou será a 
ratificação de tudo o que lhe foi feito de forma mal
dosa 

Vejo, na Presidência da Casa, o Senador José 
Samey. Tenho acompanhado o quanto S. Ex' tam
bém foi vítima Vejo outros no plenário, mas sintetizo 
na pessoa de S. Ex'. porque não quero tirar a "alta
na idade" de que dispõe a Presidência - não que S. 
Exi olhe com soberano desprezo para o Plenário, 
mas para mostrar que inclusive quem foi Presidente 
da República e hoje exercita a Presidência do Sena
do também não está imune àquela rnalciade ou per
versidade que se possa cometer contra o homem 
público. 

Trago essa reflexão, porque quero cumprimen
Iar, sem conhecê-lo, sem com S. Si- ter convivido, 
sem lhe dever nenhum favor e tampouco S. SI a 
mim, a maneira pela qual o jomalisla Luís Nassif 
abordou o tema Esse tema precisa. merecer refle
xão, análise, julgamento do Senado Federal. 

A população brasileira reclama. de uma lei de 
imprensa que esteja à altura dos dias aluais, esque
cida essa população daquela legislação do passado 
fruto de uma ditadura militar. 

A reflexão do legislativo se impõe, porque 
está na hora de se mostrar que a imprensa não 
pode ser balcão onde se negocia esse ou aquele 
favor. Et.i, por exemplo, não acredito em favores 
que se vendem, nem em benefícios que se pos
sam comprar. 

O eminente Sen"dor - e pronuncio seu nome 
com a admiração de sempre -, meu velllo e querido 
amigo José Fogaça, que me deu a honra de ser meu 
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Relator-Adjunto na Assembléia Nacional Constituin
te, foi o Relator dessa chamada nova Lei de Impren
sa e recebeu críticas, advertências porque estaria 
fazendo concessões. Isso vale, mais uma vez, para 
demonstrar que, se não for possível apontar cami
nhos, indicar soluções no sentido de que se tenha 
uma forma de se pôr um cobro paradeiro na maneira 
pela qual se levam para a imprensa notícias mentiro
sas. E~ a melhor forma de fazê-lo, na minha avalia
ção, no meu julgamento, é apenação na algibeira do 
bolso. Não adianta pensar-se em fonma de queixa
crime no âmbito penal, quando o ideal deve ser 
aquele caminho da indenização pelo mal causado. 

Eram essas as reflexões que eu queria trazer à 
consideração dos meus eminentes Pares. Digo-lhes 
mais uma vez: se não tiverrms uma impnensa livre, 
ela, que hoje nos pode atacar, amanhã não terá 
como nos defender. 

De modo que minha posição é essa E, ao de
clará-la, agradeço aos eminentes Senadores a aten
ção dispensada 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. BERNARDO CABRAL EM SEU PRO
NUNCIAMENTO. 

Lufs Nass~ 

COMO SE EMPINA UM BALÃO 

A procuradora Luiza Nagil Eluf tem uma voca
ção rara no país: é especialista em cidadania Du
rante 11 anos exerceu essa função em São Paulo e 
coube-lhe, por mérito, a indk:ação para a Secretaria 
Nacional de Cidadania, ligada ao Ministério da Justiça. 

No primeiro ano, só teve trabalho, jâ que a se
cretaria nem existia na éjloca em que foi votado o 
Orçamento em 1995. No segmdo ano haveria traba
lho e verbas disponíveis principalmente para a pro
moção da cidadania no Noroeste. 

E aí a procuradora pôde entender (mas não 
completamente) o jogo que cerca o poder e que en
volve, muitas vezes jornalistas e fontes. 

Rigorosa nos seus procedimentos fl.l1cionais, a 
procuradora se viu alvo de uma batalha de balões de 
ensaio. A intenção era simples: afastá.la, albrindo lugar 
para pessoas próximas aos autores da manobra 

O primeiro pelardo contra a procuradora saiu 
em urna coluna social do Rio, use ira e. vezeira em 
empinar balões. Dizia que ela seria den1itida porque 
teria ido fazer turismo na China às expensas do Te
scuro. De nada adiantou a procuradora explicar que 
tinha ido em viagem oficial, representando a primei
ra-dama. As explicações nem foram publicadas. 

Constatando estar no meio de um tiroteio -
embora não conseguisse identificar os autores do 
disparo - a procuradora tratou de cercar-se de mais 
cuidados ainda. Só viajava a serviço depois de estar 
de posse de todo o papelório burocrático, referen
dando a viagem. 

Em vão. A cada nova viagem sobrava-lhe um 
novo petardo, disparado dos mesmos locais, e publi
cado nos mesmos espaços. De nada adiantava ex
plicar-se, mostrar os documentos, apnesentar os mo
tivos da viagem, as xerox das autorizações publica
das no Diário Oficial. 

Apedido 
A procuradona que trabalha mais de dez horas 

por dia, que se especializou em cidadania e não 
abria espaço para politicagem em sua agenda, que 
deixara a tamma em São Paulo para poder dedicar
se a um trabalho público, perdeu a paciência. Princi
palmente depois que descobriu que, a exemplo de 
tantos homens que empolgam o poder, dos mais sá
bios aos mais vesgos, o seu ministro da Justiça não 
é de expor-5e em defesa de ninguém. 

Sentindo que Brasma não é o melhor lugar 
para quem estf! disposta a trabalhar desinteressada
mente pelo bem público, a secretária pediu demis
são. Os mesmos repórteres que passaram todo o 
tempo empinando os balões a procuraram para a 
derradeira entrevista. A secretária infÓrmou que les
sem atentamente o Diário Oficial, para conferir que 
estava sendo demitida a pedido. 

Não foi perdoada nem na hora da morte. A 
nota do jornal informava sua demissão, obviamente 
devido aos relevantes serviços públicos prestados 
pelos jornalistas ao país ao denunciar as viagens 
que a secretária fazia a serviço. 

Em seu lugar assumiu uma pessoa especiali
zada em biblioteconomia, provavelmente ligada ao 
esquema político do ex-presidente José Samey, e 
aos velhos esquemas de cumplicidade dos quais 
participam ativamente jornalistas à cata de notinhas. 

E tudo continuou como antes no Planalto Cen
tral. A não ser algumas ações abertas pela ex-secre
tária contra esses jornalistas, por crime de calúnia, 
injúria e difamação. 

Episódios como este reforçam a necessidade 
de urna Comissão de Ética, indicada pelas empre
sas jornalísticas, para regular desvios de imprensa 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavna ao nobre Senador Jefferson Péres. 

O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr .• Presidente, Srs. Senadores, tranScorreu ontem 
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o 402 aniversário da posse de Juscelino Kubitschek 
na Presidência da República. T adas as referências 
que ouvi a respeito desse evento foram elogiosas. 
Juscelino é uma unanimidade nacional. 

Mas hoje, Sr. Presidente, vou ter a audãcia de 
discordar, de ser voz dissonante nesse coro nacio
nal. Coragem porque vou desafiar um mito, sem ne
nhum desmerecimento pela memória de Juscelino, 
cujas qualidades reconheço. Entretanto, para recor
dar Nelson Rodrigues, "a unanimidade é burra", toda 
ela. 

O que me preocupa, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, não são os elogios a Juscelino; merecidos, 
mas a forma acrítica com que o seu governo é enal
tecido. Não me agradam essas apreciações sem es
pírito crítico, que ora caem em um extremo, ora em 
outro. 

V. Exª mesmo, Senador José Sarney, é vítima 
dessa apreciação destituída de espírito critico. Ge
ralmente as referências que ouço a seu governo sa
lientam-lhe os possíveis erros, mas raramente lhe 
ressalta a parte positiva. 

No extremo oposto, temos Juscelino Kubits
chek. Todos se embandeiram em louvar seu gover
no, com a falácia dos "50 anos em 5", como se tives
se sido um Governo apenas e exclusivamente com 
fatos positivos. Não o foi. O Governo de Juscelino 
Kubitschek está necessitando urgentemente de uma 
revisão crítica, para que se faça um balanceamento, 
para que se possa saber o que foi bom e o que ine
gavelmente não foi. 

O Governo teve falos positivos: aumento da 
taxa de crescimento média de 7,5% ao ano, por 
exemplo; as obras: Fumas, Três Marias; a indústria 
automobilística; a indústria de construção naval; a 
Belém-Brasília, a Superintendência do Desenvolvi
mento do Nordeste. Mais do que isso, trata-se de 
um homem que soube despertar o otimismo e o en
tusiasmo desta Nação; com espírito democrático, 
homem tolerante, que nunca cometeu uma violência, 
nem sequer verbal, contra seus adversários. Por 
tudo isso Juscelino Kubitschek merece o memorial 
que tem aqui na Capital e os elogios que recebe da 
imprensa. 

No entanto, no balanço do seu governo, entre 
fatos positivos e negativos, não sei se o seu governo 
mereceria aprovação. 

Na verdade, Sr. Presidente, foi no Governo 
Juscelino Kubitschek que se acelerou, que se agra-· 
vou o pro'?Ssso inflacionário neste País. O preço do 
desenvolvimento às caneladas foi muito alto. Ele re
cebeu o governo com 15% de inflação, passou ao 
seu sucess.or, Jànio Quadros, com mais de 30% ao 

ano, e com as finanças públicas em pandarecos. O 
curto interregno de Jànio Quadros foi um esforço tre
mendo para conseguir a estabilidade, que Jànio não 
conseguiu devido ao período curtíssimo que passou 
no governo. 

As contas externas, no País, foram extrema
mente desequilibradas. As exportações· estagnaram. 
Leciono História Econômica na Universidade do 
Amazonas, não quis trazer os números, mas basta 
comparar o início e o fim do Governo Kubitschek 
para constatar que as exportações absolutamente 
não avançaram um passo· sequer em dólar de valor 
real da moeda americana, as exportações caíram. 
. Quais foram as realizações daquele governo 
nas ãreas que deveriam ser prioritárias de edtci
ção, saúde pública? Nenhuma. 

A agricultura, em contraposição à indÚstria, foi 
uma grande desprezada naquele governo. 

Finalmente, Brasma Sr. Presidente, que me 
desculpem os Representantes do Distrito Federal 
nesta Casa, que me desculpem 99% dos brasileiros 
mas vou discordar. Brasma é questionãvel, sim S~ 
fizermos uma análise custo-benefício, não sei se -a 
construção de Brasília seria aprovada. 

A que preço, Sr. Presidente? 
As reservas técnicas da Previdência Social -

ninguém salienta isso - foram destroçadas. Os insti
tutos de Previdência todos tinham reservas para se 
capitalizarem, para assegurar o pagamento do bene
fício, e foram quase Iodas consumidas na constru
ção de Brasília, sem retomo para a Previdência 

As emissões de papel-moeda iniciaram um 
processo inflacionário agudo que viveu este Pais. 

Em termós de beneficias, Sr. Presidente, fala
se que Brasma interiorizou o desenvolvimento. 
Será? Foi a presença dê Brasília realmente que 
trouxe algum desenvolvimento ao Centro-Oeste e ao 
Norte? Qual seria a diferença entre a rodovia Belém
Brasília e Belém-Belo Horizonte-Rio de Janeiro, ou 
Cuiabã-Brasília e Cuiabã-Belo Horizonte-Rio de Ja
neiro? O efeito teria sido absolutamente o mesmo. 

Não vejo como - e isso precisa me ser de
monstrado; por favor, me demonstrem; perdoem a 
minha incompreensão, a minha cegueira, mas, até 
hoje, ninguém me mostrou isso - Brasília trouxe de
senvolvimento para o interior do Brasil, a cidade de 
Brasília em si, tendo-se pago um altíssimo preço por 
essa construção. 

_Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pergun
taria, se fosse passivei visualizar, o que seria o Bra
sil hoje se o Governo Juscelino Kubitschek, tendo 
promovido todas aquelas obras que promoveu, me
diante incentivos e subsídios, obras de infra-estrutu--
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ra e implantação de indústrias estratégicas neste 
País, tivesse investido também em educação, em 
saúde, tivesse estimulado as exportações, tivesse 
mantido uma política de austeridade fiscal que man
tivesse o Pais com uma inflação baixa, e não tivesse 
construído Brasília. Pergunto-me se a situação do 
nosso País não seria muito melhor do que é hoje. 
Não sei, jamais saberemos. t: uma pergunta que 
deixo no ar. 

Sr. Presidente, aproveito o aniversãrio, sem 
denegrir em nada a imagem do ex-Presidente - já 
exaltei aqueles aspectos, no meu entender, positivos 
do seu Governo. Tenho o maior respeito pela sua fi
gura, pela sua pessoa como grande ser humano que 
foi Juscelino Kubitschek -, mas, quanto ao seu Go
verno, repito, esse ainda precisa passar por um crivo 
mais severo. E se esse crivo for aplicado, não sei se 
o balanço final será favorável. 

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

O SR. JEFFERSON PERES - Concedo um 
aparte ao representante de Brasma, Senador Laura 
Campos. 

O Sr. Lauro Campos- Eminente Senador Jef
ferson Péres, as preocupações que V. Ex• traz ao 
Senado, hoje, eu as tive ao longo de muito tempo, 
como morador de .Brasília, candango ou "piotário" -
sou daqueles que vieram para cá no início, em 1960, 
e que ficaram pobres, somos os "piotários•. Os ou
tros enriqueceram e se deram bem. 

O SR. JEFFERSON PERES - "Piotários"? 
O Sr. Lauro Campos - "Piotários", pioneiros 

etários. Então, muitas dessas preocupações eu as 
tive. Inclusive já tive a oportunidade de tentar alinha
var a minha visão do processo de criação de Brasí
lia Parece-me que nós, e V. Ex• como professor de 
História sabe disso, não podemos fazer uma análise 
histórica a respeito de hipóteses diferentes daquelas 
que, na realidade, o processo histórico já revelou. O 
que seria dos Estados Unidos sem Jefferson? En
tão, essa história hipotética realmente esclarece 
pouco, do meu ponto de vista, porque as figuras in
dividuais contam muito pouco no processo histórico. 
Essa é a minha interpretação. Somos criados nesse 
positivismo, nesse individualismo, nesse naroisismo, 
nessa supervalorização do eu, corno se o eu indivi
dual e solitário fizesse a História. Quando, na reali
dade, Juscelino foi também um produto de seu tem
po, de sua época e de suas condições. Acho que 
Brasília é uma cidade rodoviária. t: uma cidade que 
tem a grande estrada de 16Km, que é o Eixo SIA e o 
Norte, e as estradas vicinais. Le Corbusier, que é o 

grande inspirador desta cidade, dizia que era preciso 
acabar com as cidades. liquidá~as. porque elas 
eram perigosas. Então, era preciso transformar as 
cidades em estradas e retirar os sindicatos, as uni
versidades, deixando apenas uma urbs sem pólis. 
Numa cidade politica como Brasma, isso é uma con
tradição. Felizmente o povo transformou aquela 
urbs deserta, sem esquinas, sem vida, sem alivida
de cultural, numa cidade bastante humana e efer
vescente. Juscelino ajudou a· trazer, mas não foi ele 
quem trouxe, os Estados Unidos é que transplanta
ram a indústria de automóvel para o Brasil, Argenti
na, México e Coréia do Sul naquela ocasião. Então 
não foi um ato de atração mágica que trouxe a in
dústria automobilística para o Brasil. Uma vez trans
plantada a indústria automobilística, no Governo 
Juscelino Kubitschek, ele tinha que abrir estradas e 
criar uma cidade rodoviária. Nesse sentido, não saí
ram da cabeça de Juscelino esse processo e esse 
caminho da transfonmação do Brasil. Ele pretendia 
voitar e já fazer a sua propaganda de "Juscelino-55". 
E, a partir daí, tendo percebido que o processo que 
ajudou a alavancar tinha encontrado o seu termo, 
ele agora nos anunciava com a agrirutura, com a 
criação de seis cidades na Amazônia, deixando as 
dez prioridades do Plano de Metas e a prioridade 
cêntrica, síntese, que era Brasma Ele já passava 
para um outro setur, que era o que tinha ficado es
quecido no seu Programa de Metas - um deles -
que era o setor agrícola, que ele pretendia ou pro
metia agora priorizar. Era apenas isto que eu gosta
ria de dizer. Acho que as preocupações de V. Exã 
são sérias, corrpetindo realmente aos historiadores 
·e estudiosos fazerem um julgamento mais isento do 
processo em que ~vemos. Muito obrigado. 

O SR. JEFFERSON PERES - Muito obrigado, 
nobre Senador Lauro Campos. Concordo com V. Ex• 
que nós tendemos a magnificar o papel do indivíduo 
na História, e, às vezes, nem é tão importante as
sim. 

Por exemplo, creio, corno V. Ex•. que o proCes
so de industrialização do Brasil era inevitável. Com 
ou sem Juscelino Kubi!schek este País teria se in
dustrializado, o processo de industrialização seria in

. tensificado, até porque, veja Senador Laura Cam-
pos, não por acaso, na mesma época, final dos anos 
50, as indústrias automobilísticas se instalaram na 
Argentina e no México, porque eram países mais ou 
menos com as mesmas condições do Brasil para a 
implantação daquela indústria 

Mas quantu a Brasma, esta não, Senador, foi 
uma .decisão pessoal de Juscelino. A transferência 
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da capital para o planalto Central era prevista desde 
o Império, figurava em todas as Constituições do 

. País e nunca se cogitou seriamente disso. Sem Jus
celino Kubitschek, tenho certeza que aquele disposi
tivo constitucional não teria sido cumprido, e nós 
hoje provavelmente não teriarnos construído Brasí
fia E, rom todo o custo de Brasma, repito, não sei 
qual seria a face do Brasil de hoje. 

Sr. Presidente, encerro esta manifestação di
zendo que não quero absolutamente desmerecer a 
memória do ex-Presidente, mas entendo que tudo 
na História deve ser apreciado não com discurso 
apologético, mas sem perdermos o senso critico. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna, por ces
são do Senador Leomar Quintanilha 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, um Governo, 
para bem exercer as suas funções sociais de saúde, 
educação, segurança e dotar o País de todas as in
fra-estruturas necessárias, necessita de dinheiro. 
Uunentavelmente, no Orçamento deste ano de 
1996, teremos um défiCit grandioso - por volta de 
R$18 bilhões. 

Levantamos ...; e até alertamos da tribuna deste 
plenário - uma dívida de contribuintes para com o 
Governo da ordem de R$181 bilhões, que se de
viam, principalmente, à Receita Federal, ao Banco 
do Brasil, à Caixa Econômica Federal, ao INSS e ao 
Banco Central do Brasil, dinheiro que maus pagado
res ou contribuintes desleixados deixaram de levar 
aos cofres da República 

Informamos desta tribuna que tínhamos ido ao 
Ministro Pedro Malan e ao Ministro José Serra para 
pedir-lhes ajuda na feitura desse cenário, solicitando 
que fossem executadas duas ações: buscar receber 
esse estoque passado - o que iria gerar recursos 
para esse desenvolvimento, sem a necessidade da 
criação de novos. impostos, como é o caso do im
posto saúde e outros -, e verificar o que poderia ser 
feito do ponto de vista tributário, do ponto de vista 
administrativo e jurídico para evilar que novos esto
ques sejam fonnados. 

Queremos dizer desta tribuna da nossa satisfa
ção ao ver que o Ministro da Fazenda já iniciou cin
co grupos de trabalho no Ministério, grupos esses 
que vão dar grandes dividendos a esta República 
No primeiro deles foi feita a sincronização, principal
mente na área de informática, entre a Secretaria da 
Receita e a área da Procuradoria-Geral da Fazenda, 

de forma que não se perca tempo entre o que é de
vido e a cobrança . 

O segundo grupo foi criado para levantar-se 
quais as ações administrativas que poderiam facilitar 
a arrecadação desse estoque passado. 

- O terceiro grupo buscou ver o que poderiamos 
fazer junto às Casas do Congresso para mudar a le
gislação, permitindo uma maior agilidade nessa co
brança, inclusive as modificações devidas. 

O quarto grupo, Srs. Senadores, foi instalado 
para verificar junto à Caixa Econômica Federal o 
que são recursos dos depósitos judiciais, que até 
hoje não sabemos. Há cerca de 20 bilhões hoje de
positados, e nós não sabemos o que é da Receita e 
o que não é. O que foi causa ganha e causa não ga
nha 

O quin!o grupo, que está sendo instalado neste 
mês de fevereiro, vai cuidar de fazer o Código Tribu
tário Nacional. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, depois 
disso, fomos também ao Serviço de Patrimônio da 
União e verificamos que dos 3 milhões de imóveis 
que tem esta República apenas 500 estavam cadas
trados. Mas o Ministério já estava tomando conta 
disso, fazendo o recadastramento das terras de Ma-

. rinha, buscando ver o que é que poderia ser passa
do, alienado- até porque os moradores desses imó
veis já os estão ocupando e querem a legalização -, 
de forma a trazer recursos para a República E, pas
mem os senhores, é um outro volume da ordem de 
130 bilhões. 

Parabenizo o Ministério da Fazenda, porque 
imediatamente encetou uma campanha para fazer o 

. levantamento desses ativos. Até mesmo na discus
são do Banco Central, ontem, o Ministro já cftou es
ses ativos, coisas que estavam esparsas e que ago
rase buscam aglomerar. 

Ontem, Sr. Presidente - e é o motivo por que 
ocupo a tribuna no dia de hoje -, fui à SEST, Subse
cretaria que cuida das estalais, que me deu um rela
tório completo do que está fazendo. E af, Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, é de pasmar, porque 
há cadáveres insepultos, que já foram extintos até 
pela segunda vez, e continuam sangrando a Repú
blica em recursos, indevidamente. 

São coisas incríveis, como, por exemplo, a que 
verificamos no caso do Lloyd Brasileiro. Por duas 
vezes, a Justiça mandou que se entregasse o acer
vo aos empregados. Esses acervos foram entre
gues; mais contas surgiram. A República recebeu de 
volta e tem que pagar essas contas indevidas, quan
do o certo seria já terem sido liquidadas e que outras 
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empresas cuidassem disso. É uma sangria perma
nente. Já aconteceu formalmente o encerramento, 
mas o enterro não ocorre. 

Outros há, como é o caso, por exemplo, da Va
lec, que cuida da Norte-Sul, que ainda tem 73 funcio
nários, e a sede é no Rio de Janeiro, para cuidar de 
uma estrada nos fins do Maranhi!í:l e do Pará Temos 
o caso, por exemplo, da Siderama, na quai o Governo 
terá que colocar um dinheiro que talvez ni!ío consiga 
receber. São cerca de R$50 milhões a serem investi
dos para reformular essa empresa e, assim, privatizá
la É provável que o Governo não consiga esse dinhe~ 
ro, mas a legislação assim o exige. 

Venho a esta tribuna exatamente para dizer 
que nós, parlamentares, temos que auxiliar o Execu
tivo nessa ação. Não podemcs criar óbices, mas de
vemos acelerar essas ações para que esses vaza
menlos de recursos, que individuaimente parecem 
pouco - e que os parlamentares de cada Estado 
querem que permaneçam, porque significa empre
gos de correligionários, significa importância para o 
Estado- mas que, ao finai, representa um soma1ório 
que drena as energias da República. E são recursos 
que poderiam ser empregadO$ no desenvolvimenlo 
de que o País tanto neCessita 

Que me perdoe o Senador Pedro Simon, mas 
quero louvar a ação do Presidente da República 
quando diz que precisa haver a privatização de ban
cos, como, por exemplo, o Banco Meridional. Enten
do que para os Estados isso é muito dificil, é um ba
que, mas é preciso que acabemos com essas sine
curas, com esses fatos que não representam uma 
boa ação para o conjunto da Nação. ' · '" ~,,. · . 

O Presidente está demonstrando firmeza T an
tas veZ.es ocupei este tribuna para criticá-lo,· mas; 
dessa vez, é para dizer que tem o inteiro apoio CiéSta 
parlamentar quando deseja fazer o encerramenlo 
desses casos, que se lor'nam rabilongos e não se 
encerram. m,mca., e, principalmente. quando ·buSca 
estancar essas pequenas hemorragias que. drenam 
a energia desta ~pública 

. Continuaremos analisando juntos a área ad~. 
nistrativa, que órgãos ainda existem sem função. Até 
mesmo nosso metabolismo, nosso .corpo mútas ve
zes mantém órgãos que vão perdendo a função. Um 
exemplo, é o apêndice, que teve funções no pasSa
do e já não as.tem no presente. É. preciso que, de 
quando em quando, verifiquemos nosso peso na b:r 
lança e façamos um regime, para tirar as gorduras 
que estão a mais, prejudicando o metabolismo. 

Quero parabenizar os Ministérios da Fazenda e 
do Planejamenlo pela ajuda que estão dando a este 

levantamenlo. E mais ainda, pelas aÇôes que já ini
ciaram para tentar resolver esses prõblemas. 

Falávamos outro dia desse passivo da Repúl;lli
ca. Já li no Zero Hora de ontem que o Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul está fazendo o mesmo 
levantamento e verificando que aquele Estado tem 
18 meses de arrecadação em dívida ativa. O Rio de 
Janeiro também fez levantamentos e verificou.se 
que esse Estado tem R$27 milhões de dívida ativa e 
não conseguiu R$180 milhões para fazer o paga
mento do 132. No meu Estado, a Paratba, onde· se 
arrecada cerca de R$50 milhões por mês, existem 
R$700 mH hões de dívida ativa 

Que o Governo busque os recursos para apli
cação, mas que também se empenhe para receber 
as dívidas passadas, principalmente daqueles que 
não cumpriram suas obrigações para com o povo 
deste País, e possa, desta forma, aliviar o bolso dos 
contribuintes. É fundamental que o Governo faça 
mudanças na legislação para evitar as facilidades 
que alguns encontram para se esquivar do paga-
manJo do juslo imposto. · · 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O próxi~ 
mo orador é o Senador Renan Calheiros, por cessão 
do Senador lris Reze.nde •. 

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB-Al. Pro
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"s e 
srs, Senadores, oC~ a tribuna na sessão de hoje 
para lembrar as· atividades do Grupo de Trabalho de 
Reforma e Modernização do Senado Federal, criado 
pelo Ato da Comissão .Direlora n2 2; do ano passa- __ 
do, e falar· um pouco ·sobre a metodolOgia, o diag
nóstico apresentado e as recomendações a que 
chegou o .Grupo, abordando ·os resultadoS já alcan
çados em função do procàsso de modernização de
sencadeado pela aluai Mesa Direlora, presidida pelo 
Senador José Samey, e descrever o· trabalho que 
está em andamento na Assessoria Especial de Mod
ernização, sob a coordenação do Direlor-Geral, Dr. 
Agaciel Maia · 

Ao longo do primeiro seniestre do ano que pas
sou, após levantamento de dados e informações so
bre o funcionamento do Senado,. recebimento de su
gestões e propostas, cOnsultas a Senadores, entre
vistas coni chefes de gabinete·, direlores e seminário 
sobre a crise dos pariarnentos,' o Grupo de Trabalho 
de Reforma e Modernização fechou um diagnóstico, 
registrando as principais lacunas e as recomendaçõ-
es para as soluções das mesmas. · · · 

No dia 25 de abril de 1995, como coordenádàr 
do"Grupo de Trabalho de Modernização, tive a honra 
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de apresentar o resultado do trabalho que desenvol
vemos em companhia dos Senadores Ney Suassu
na e Luiz Alberto de Oliveira, cujas principais reco
mendações foram as seguintes: 

l-ADMINISTRATIVAS 

a) Planejamenlo estratégico e definição de di
retrizes orçamentárias; 

b) reestruturação organizacional com reagru
pamento de funções, extinção de secretarias, seçõ
es e serviços, redefinindo atribuições, rotinas, ma
nuais, procedimentos e criando um plano de carrei
ras e salários, bem como definição da lotaçlo ideal 
por setor; 

c) definição de hierarquia e responsalil~ades; 
d) aprovação pelo Plenário do quadro de deta

lhamenlo de execução orçamentária; 
e) proibição de qualquer nova obra no Senado 

sem a necessária aprovação pelo Plenário, onde se 
observará oportunidade, projeto arquite!Onico, deta
lhamenlo de custo e cronograma físico-financeiro; 

f) recomendação do eslabelecimen1D de nor
mas e critérios para ocupação racional do es~ fí
sico; 

g) centralização das aquisições de bens e ser
viços, incluídos o Prodasen .e Cegraf, atrnvés de 
uma única comissão de licitação; 

h) criação de um conselho editlrial para nomna!i
zar, avaliar, patronizar e autorizar a impressã:J de todo 
material gráfico, transfonnanclo em projeto de resolu
ção o Ato que definiu critérios para este setor, 

i) aprovação pelo Plenário dps. direfOres do Se-
nado; : . y ~-~· 

J) ampliação da co~tência da Direloria-Geraf 
sobre quesfOes administrativas; 

I) criação de UlT) prograina de valorização e 
qualificação dos recursos humanos; 

m) extinção da Representação do Semdo no 
Rio de Janeiro; 

n) proibição de doação de bens do Sanado; 
o) eliminação do. trecho via Rio da cota mensal 

de passagens aéreas. . . · 

11-LEGISLATIVAS 

·a) Reforma e si1J'4)1ificação do Regimento Inter
no do Senado para obtenção de eficiência e rapidez 
processual; .. 

b) redefinição do. número e do papel das Co
misSões Técnicas, ent.itizando o pOder teminativo 
para aprovação de chefe de missões diplomáticas, 
defeilsoria pública e outras; 

c) regulamentação dos grupos de interesses 
(lobbies) para garantir maior visibilidade em sua 
atuação; 

d} regulamentação dos direitos dos Senadores 
através de projeto de resolução; 

e) criação de uma comissão de direitos huma-
nos; 

f) redefinição do tampo de intervenção dos II
deres durante a Hora do Expediente e após a Or
dem do Dia; 

g) realização de sessão mensal para elabora
ção da Ordem do Dia do mês subseqüente; 

h) reelaboração do indefinido Regimento Co
mum do Congresso Nacional; 

i) limitação da retirada de matérias da pauta; 
J) fortalecimento do instituto da fidelidade parti

dária; 
k) eliminação da .imunidade parlamentar para 

crimes comuns; 
I) regulamentação do InstitutO de admissibilida

de das medidas provisórias; 
m) disciplinamento das viagens dos Senadores 

ao exterior através de projeto de resolução; 
g) redução do quorum para deliberação. 

10 :-ORÇAMENTÁRIAS E FISCALIZADORAS 

. . . . . 
: a) Discriminação, a ·nível de slbprograma, dos 

percentuais destinados aos diferentes setores (como 
saúde, educação, infra-estrutura) e regiões no to
cante a investimentos, inversões e despesas de ca
pital no quadro da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

. ·. b) institucionalização de rel.lliões de repre
. sentantes dos Poderes ~ecutivo e. Legislativo, com. 
_a fil'laliQ<ilcle de compatibilizar os números do' drç& 
mantos da União, o que eVíÍaria conÍingenciamentos 
de última hora e cortes. d!!S dotações. por decisão 
unilateral do Executivo; . . 

c) instrumentalização 'da Comissão de .~li-. 
zação e Controle; · · .. 

d) criação de um banco de dados com informa
ções gerenciadas para agilizar a tomada de decisõ-
es dos· Senadores; · · . 

e). elaboração do orçSmento Geral da União a 
partir de ampla discussão de políticas públicas. 

IV-RECOMENDAÇOES DA ORDEM GERAL 

a) Reengenharia de processos e um programa 
de qualidade total, caso se queira uma mudança 
efetiva de toda a ~utura administrativa, reduzindo
se custos e garantindo m!!.lhorias substanciais nos 



24 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 --

produtos das atividades-fim, por meio de reestrutura
ções operacionais baseadas em processo. 

b) contratação de uma consutoria externa 
(Fundação Getúlio Vargas) para trabalhar com a in
terface de uma Assessorfa Especial de Modern
ização ligada à Presidência do Senado e composta 
por técnicos do Senado com reconhecida competên
cia na área; 

c) criação de uma escola legislativa, por 
transformação, para pesquisa, ensino, treinamento 
e formação de pessoal, objetivando a modern
ização dos parlamentos. 

Com a entrega do relatório à Comissão Dire
tora. o Grupo de Trabalho de Reforma e Modern
ização encerrou as suas atividades. 

Em decorrência das recomendações do Grupo 
de Trabalho de Modernização, a Comissão Diretora 
editou, em 12 de agosto, o seu Alo ~ 8, criando a 
Assessoria Especial de Modernização. sob a coor
denação do Diretor-geral, Agaciel Maia, para curn- · 
prir a missão de viabilizar e implementar as suges
tões do Grupo de Trabalho que tivemos a honra de 
coordenar. 

Os anteprojetos da primeira etapa, especifi
cados no referido Ato, apresentados pela Assesso
ria Especial de Modernização em agosto de 1995 
e relatados por nós, tratam de vários temas extre
mamente relevantes para o Senado brasileiro . 
como· a inadequação da ·Sua estrutura organizacio
nal e as suas rotinas e procedimentos ineficazes.· 

Encerramos, assim, a nossa coordenadoria. 
consubstanciando todas as fases da missão que a 
Comissão Diretora nos delegara em um.documen
to publicado em agosto de 95, titulado "Reenge
nharia do Legislativo: A experiência do Grupo de 
Trabalho de Reforma e. Modernização do Senado 
Federal". · · · · 

Os primeiros desdobramentos práticos desse 
trabalho, que formam cinco projetas de resollJção 
da maior importância, como o que cria o 'Instituto 
Legislativo, o que reestrutura os gabinetes, o que 
implanta o Consillho Editorial, o que trata da alie
nação dos bens do Senado e o que estingue a 
Representação no Rio de Janeiro, esta~ na Co
missão de Constitlição ~ Justiça desde o dia 20 
de outl.bro à espera da designação de relatores. · 

I 
A criação do\ Instituto Legislativo Brasileiro, 

que será criado po~ transformação sem acrescen
tar custo algum ao Senado, pelo contrário, otimiza
rá os cargos disponfveis e os seus conseqüentes 
recursos e é um componente essencial do Progra
ma de Modernização do Senado Federal. Ele terá 

a missão de planejar, desenvolver e executar ativi
dades de pesquisas, desenvoMmento de projetas, 
estudos, seleção, treinamento e consultaria A ele 
caberá, igualmente, promover a valorização do ser
vidor nas dimensões profissional, social e humana, 
tendo como carro-chefe a formação profissionalizan-
te, a reciclagem e o treinamento, bem como imple
mentar projetas que cuidem da motivação do servi
dor, acoplando o plano de carreira com uma política 
definida de admissão, desenvolvimento, alocação, 
avaliação de desempenho e recompensa do servi- - -
dor. 

Quanto aos gabinetes, Sr-s e Srs. Senado
res. o seu projeto transforma uma unidade de 
apoio logístico em núcleo de assessoramento d ire
to, de alto nível, que abrange as atividades legisla
tiva, parlamentar, fiscalizadora. polftica e de divu
gação social da atuação do Senador. 

Ao Conselho Editorial, o projeto de resolução 
atribui a missão de formuar as políticas editorial e 
de editóração do Senado Federal e estabelecer 
normas, em sintonia com a missão C'Onstituclonal 
da Casa e com outras politicas adminisirativas vi
gentes; buscando a padronização e a excelência 
das publicações e a conseqüente redução de cus- -
tos. 

Os· projetas referentes à extinção da Repre
sentação do Rio de Janeiro e à normalização de 
bens a serem alienados pelo Senado Federal, 
mais do que providências sensatas 'e lógicas, são 
respostas ilós reclamos da sociedade. · 

De 'outrá parte; também como· sugestão do 
Grupo de Trabalho, foi contratada a Fundação Ge
túlio Vargas, para apresentar projetas da estrutura 
organizacional," Um projeto ·indicando como deve 
ser tratada a informaÇão' e otili"os instrUmentOs es
pecificados no Ato da Comissão Diretora ~ 8~ · 

No que diz ·respeito ào ·trabalho da Fundação 
Getúlio Vargas, todos os diretores fóram envolvi
dos e, juntamente com vários chefes de gabinetes, 
participaram dOS lfês WOrkshops realizados em 
novembro e dezembro. Foram colocadaS à dispo
sição dà F'úridàçâó Gêfüio Vargas Ioda a estrutura 
da Assessorià Espéciaf de Modernização e todàs 
as informações nécesSáriàs f'ara a elaboração dos 
projetas descritos no contrato firmado com aquela 
instituição. 

Apesar da implementação da reforma ainda 
estar em curso, gostaria de registrar que vários' gar
galos foram removidos desde que se ii1iciou o dese
jo de mudar para que pudéssemos modernizar o 
Senado. 
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Quero lembrar que o processo legislativo foi 
substancialmente melhorado com a instalação do 
correio eletrônico para emendas e com a Conslitt.i
ção e o Regimento Interno colocados em rede. 

Pelo lado administrativo, modernizou-se a 
área de compras, material e património; centrali
zou-se as compras e foi criado um calendário. 

Quanto à área de comunicação, deve ser des
tacado o trabalho da Secretaria de Comunicação 
Social, que aperfeiçoou o sistema e criou vários veí
culos, como a transmissão via cabo a ser inaugura
da brevemente. Passamos a contar com a edição 
diária do Diário do Congresso Nacional, que vinha 
circulando com atraso de até trinta dias. Outra inova
ção foi a criação do Senado em Linha Oireta, que 
transmitirá dois boletins diários e idealizado para 
atender às pequenas emissoras de rádio do interior, 
que não integram redes nem contam com recursos 
para ter correspondentes em Brasflia. Um outro pro
jeto a ser inaugurado ainda em fevereiro, a Agência 
Senado Rádio Sat, transmitirá as alividades do Se
nado via satélite, possibilitando que qualquer emis
sora de rádio do país possa ter acesso ao seu sinal. 
Não podemos esquecer de mencionar o Jornal do 
Senado, cuja maior função não é oferecer uma 
abordagem oficial dos acontecimentos no Senado, 
mas repor a verdade dos fatos, freqüentemente dis
torcidos.· 

O Senado foi o primeiro órgão público a en
trar na Internet no Brasil. A parlir·de segunda-feira 
a TV-senado entra no canal 45 da NET-Brasma· 
em fase experimental e em março para todo o Bra
sil. 

Todos ·esses aperfeiçoamentos são decorren
tes dequilo que considel'9 o efeito mais importante 
do Grupo de Trabalho de. Reforma ·e Modern-. 
ização: a disseminação .de um espírito reformista 
pelo Senado e o desejo de modernizar-se. 

Para concluir, .quero apelar a todos os Srs. 
Senadores para que ·continuem midos em torno 
do projeto de model'(lização d.o Senado, da aluai 
Mesa. Diretora, presidida pelo Presidente Sarney. 
É somente. ~r<tVés da materialização dessa refor
ma que teremos um· Senado à altura de suas prer
rogativas constitucionàis .e uin exemplo para todos 
os. parlamentq~. . . · · · 

· E·ra o que linha a dizer. 
Muito obrigado. 

.. O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra como i:.rder. . · · · · 

.. O SR •. PRESIDENTE (José Samey) - Darei a 
palavra a V. Ex• em seguida. 

Antes, quero comunicar aos Srs. Smadores 
que a partir de segunda-feira próxima. dia·5'de fe
vereiro, estará entrando no ar. em caráter experi
mental pela operadora NET,' iriicialmente apenas 
em Brasma, a TV-Senado. Estaremos no canal 45, 
transmitindo ao vivo, na primeira fase, a partir das 
14h30min, as sessões plenárias. 

Depois da semana do Carnaval, no início do 
período normal de funcionamento do Cong)llSSO, a 
programação da TV Senado começará às: g· horas 
e se encerrará às 23h30min. Haverá cobenura do 
Plenário, das comissões permanentes, especiais e 
parlamentares de inquérito, do plenário, entrevis
tas de Senadores, vídeos a respeito do funciona
mento do Senado e de órgãos de sua .estrutura, 
além de dois telejornais. 

No decorrer do mês de março, entendimen
tos com o Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
com o Ministro das Commicações, Sérgio Moita, e 
com o Presidente da Embraiei. passaremos a 
transmitir o nosso sinal para todo o País, via saté
lite, através das operadoras de TV a callo e das 
cabeças de rede das emissoras comerciais. Em fu- · · 
turo próximo, com a entrada em fl.llcionamento de 
um novo satélite, estaremos também nas 3 milhõ
es de antenas parabólicas existentes no País. 

· Esse é um fato histórico, importante que eu· 
devia comunicar ao Senado hoje. ·porque; a partir 
de segunda-feira. estaremos no :ar.· E ~preciso 
que todos os Srs- Senadores tenham conhecimen- · 
to de que seus pronunciamentos neSta Casa esta
rão sendo conhecidos através da rede da televi
são, primeiro~ em Brasília, e,.Jago· a segllir,. por· 
todo o. País. .. .. . . 

O SR. BERNARDO"ÇA_BRAl:; Sr: PreSidente, 
péÇO a palavra pela ordem para talar sobre ·a; !riatê
ria 

O SR. PRESIDENTÊ; (José Sarney)- Conce-. 
do a palavra ao Senador Bemardo.Cabral pela or~ 
dem. 

·. · O SR. BERNARDO CABRAL f.:. AM. P~la'or
dem· Sem revisão do orador.) - Sr. PreSid'ente; 
quando v. Ex• ariUnciou aos Senadores o ~mal do . 
Senado, eu talvez tenha sido, senão' o único; pelo 
menos o primeiro a registrar o fato auspicioso. V. 
Ex> hoje, realmente, conforme acaba oo assinalar, 
registra um fato histórico. É bom qu& haja um canal 
que possibilite a divulgação dos trabalhos aqui reali
zados. 

Há poucos dias. um colega nosso sa queixa
va de não ter aparecido como um bom freqtienta-
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dor das sessões, apesar de estar aqui presente. 
Agora isso será dissipado, e seus discursos e pare
ceres serão conhecidos. 

De modo, Sr. Presidente, que quero cumpri
meriiar V. Ex•, parabenizar a Mesa e o ex-Gover
nador .Fernando César Mesquita, que é o diretor 
da Secretaria de Comunicação Social. 

O S!'l. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O Sl'l. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Queria fonmular os 
cumprimentos a V. E~ e à Mesa, porque essa 
realmente é uma decisão histórica 

No momento em que o Brasil inteiro passar a 
assistir às sessões do Senado, no momento em 
que mostrarmos às nossas bases o o que somos e 
o que fazemos aqui • não adianta Pedro Simon 
chegar na base e di<er que é isso e aquilo e aqui 
ser diferente-, no momento em que pudennos ser 
fiscalizados, no rromenlo em que mantivenmos I.ITI 

· diálogo direfo com a sociedade, não mais via indire
ta, estaremos caminhando para um Congresso Na
cional e uma sociedade melhores. 

Essa é uma decisão significativa. Estamos co
meçando a mudar as r~gações com a sociedade. 
Não há como deixar de reconhecer que a televisão,' 

· mais do que a famffia, mais do que a escola, mais 
do que a igreja, é que está "fazendo a cabeça" das 
novas gerações. Vamos ter· o nosso espaço nesse 
meio de comunicação. 

Alguém pode ridicularizá-lo e dizer que nin
guém assistirá a essa transmissão; duvido que isso 
ocórra. Na hora dos grandes debates, na hora em 
que se divulgar que o Senado votará maté.rla$ im
portantes, muita genre, muito mais do que imagina
mos, estará nos obsS!Vando. Estaremos sendo fiS. 
calizados, o que é bom, e poderemos expor os gran-
des problemas. · 

Meus cumprimentos à Mesa e a V. Ex" peta 
decisão. . . . . 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Agladeço 
aos nobres Senadores. A Mesa agradece aos Srs. 
Senadores essa marifestação. 

Seria injusto se eu, aqui, não mencionasse 
que, para que isso se tomasse realidade, contamos 
com a colaboração dedicada e decidida do gn.po de 
trabalho encarregado dessa matéria, liderado pelo 
Dr. Fernando Cesar Mesquita e pela Dr" Marilena 
Chiarelli. Este trabalho representa ineses de abne
gação, de dificuldades a transpor. Devo dizer, sobre-

tudo, que foi realizado com os recursos do próprio 
Senado Federal, com os recursos humanos de que 
a Casa dispõe, 10dos engajados nesse projeto. Seria 
impossivel realizar essa tarefa se não tivéssemos 
justamente, a colaboração desse grupo. ' 

Por outro lado, o discurso que acaba de ser 
proferido pelo Senador Renan Calhei ros mostra o 
trabalho anônimo da Mesa do Senado, e de alguns 
Senadores no processo de modernização desta 
Casa, que tem sido difícil, lento, mas que se está 
concretizando. 
. Esperámos cumprir com todas as metas pro
postas pela Mesa e aprovadas pelos Srs. Senado
res. Esperamos que todos reconheçam o nosso de
sejo justamente de prestigiar o Senado Federal e 
apoiar a atividade dos Srs. Senadores. . 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Roberto Arruda 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, desejo 
apenas me associar às manifestações e aos cumpri
mentos já registrados aqui no plenário. 

Duas coisas importantes estão acontecendo 
neste momento. 

A primeira é o fato realmenta auspicioso, histó
rico, de que o Senado Federal, a mais alta Casa Le
gislativa do País tenha tomado, ele próprio, a iniciali
va de criar mecanismos para que a sociedade acom
psnhe seus trabalhos e fiscalize seus repre
sentantes. 

Tivesse essa iniciativa partido de qualquer seg
mento organizado da sociedade já seria louvável, 
mas o falo de ter partido do próprio Senado .demons
tra claramente que o regime democrático, o regime 
de liberdade em que Pais vive possibilita, natural
mente. a evolução da sociedade e das instib.ições 
políticas. 

· Gostaria também de cumprimentar o Senador 
Renan Calheiros, pelo trabalho realizado na Comis
são de Modernização, e regiStrar que, depois de ter 
acompanhado o trabalho de S. Ex" e de sua equipa, 
estou convencido de que os frutos, ou seja, as mocl
ficação das várias organizações existentes no Sena
do Federal, surgirão ml.ito mais rapidamente do que 
se pode imaginar. Isso é bom para o Senado e é 
bom para o País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Muito 
ob~ado a V. Ex", Senador José Roberto Arruda· 
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Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir 
Andrade, como Líder. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB - PA. Como 
Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 
gos1aria, antes de mais nada, de associar-me à ma
nifestação dos demais Senadores no sentido de pa
rabenizar a Mesa, a equipe de divulgação e o Sena
dor Renan Calheiros pelo trabalho que têm feito vi
sando à modernização do Senado. 

Considero extremamente importante possibilitar 
ao povo o acesso às infonnações diretas daql.ilo que 
fazemos, representamos ou defendemos nesta Casa 

Gostaria ainda, Sr. Presidente, de registrar 
uma audiência que tivemos hoje à tarde com o 
Presidente do Incra, Dr. Raul do V alie. Outros Par
lamentares estavam presentes, como o Deputado 
Federal Giovanni Queiroz, o Deputado Estadual 
Mário Moreira e o Secretário de Agricultura do Mu
nicípio de Redenção. Levamos ao Dr. Raul uma 
série de ofícios em que mostrávamos a necessida
de de reestruturação e ampliação dos quadros do 
Incra especialmente no sul do Pará, mais especifi
camente nos M1.11icípios de São Félix do XiiigiJ, re
gião extremamente extensa, onde existe apenas 
um funcionário do Incra, e também em Conceição 
do Araguaia 

Ouvimos a manifestação do Presidente interino 
do Incra, que nos relatou que no Incra há uma defa
sagem de cerca 2 mil funcionários, para poder dar 
vazão ao programa estabelecido pelo Presidente da 
República, Senhor Fernando Henrique Cardoso, de 
assentamen10 de 40 mil famílias em 1995; 60 mil em 
1996; 80 mil em 1997, concluindo o seu mandato 
com o assentamento de · 1 oo mH tammas. O Incra 
precisa contratar mais 2.500 funcionários para . 
preencher as necessidades dos seus quadros. Essa 
comunicação já foi feita ao Ministro Bresser Pereira, 
que prometeu entendimentos no sentido da realiza
ção de concursos públicos para a contratação de no
vos funcionários para aquele instituto, tão iJll)Ortante 
para o nosso País. · . . 

Gostaria também de registrar que entrega
mos: ao Incra um documento pedindo a desapro
priação das Fazenda Guarantã, situada no Municí
pio de Pau dArco, ou da Fazenda Santa Tereza, 
sitti&ta no Município de Redenção. Essas fazen
das praticamente já estão ocupadas por trabalha
dores rurais. Há permanente conflito com os seus 
proprietários, e o Incra do Estado do Pará ainda 
não agilizou a vistoria dessas duas fazendas em 
virtude da falta de recursos para esse fim. O Presi-

dente do Incra nos garantiu que haveria de resolver 
o problema imediatamente. 

Nesse documento que entregamos ao Dr .. 
Raul do Valle, relacionamos 367 clientes da refor
ma agrária, 367 trabalhadores rurais que estão es
perando a terra para nela trabalhar. O pedido de 
desapropriação dessas duas fazendas - repito: 
Guarantã e Santa Tereza- foram assinados pelo. 
Prefeito de Redenção, Wagner Fontes; pelo Sr. 
Francisco Costa, Secretário Municipal de Agricul
tura, que esteve na audiência conosco; pelo Presi' 
dente da União dos Vereadores, Antônio Brito 
Freitas; pelo Sr. Ademar Pereira da Silva, da Câ
mara Municipal de Redenção; pelo Sr. Pedro Ai
cântara, Vereador; pelo Deputado Federal, Gio
vanni Queiroz, e por mim, como Senador da Repú
blica. 

Também mostramos que o Incra comete al
guns .erros e deixamos com o seu Presidente um 
ofício solicitando que sejam atendidas as justas 
reivindicações de trabalhadores rurais do Municí
pio de Conceição do Araguaia, que ocuparam a 
sede do Incra, com o objetivo de fazer com que 
um convênio feito com a Prefeitura daquele Muni
cípio, no valor de R$149 mil, para a recuperação 
de 15 quilômetros de estradas vicinais, seja revis
to com a finalidade de ser executados 70 quilõme
tros, ao invés de 15. Os trabalhadores exigiram da 
Prefeitura a ampliação ·do convênio, a diminuição 
de exigências técnicas em opção à construção de 
maior quantidade de quilõmetros de estradas vici
nais. A invasão da sede do Incra durou quase 1 o 
dias, e o .~r~!õ.iç!ente daquela Instituição mostrou 
satisfação em ver que trabalhadores rurais estão 
acompanhando o valor desses convênios e estão, 
sem exigir nenhum recurso adicional, buscando 
formas e meios para verem realizado mais traba
lho com o mesmo recurso. 

Fizemos ainda o pedido de desapropriação da 
Fazenda Janaína, na Gleba Baiana, Lote 1, Municí
pio de Jacundá, e da Fazenda Jaguatiara, na Gleba 
Pacajazinho, também Município de Jacundá 

O Presidente do Incra fez uma explanação das 
suas· dificuldades, mas prometeu que autorizaria a 
vistoria de imediato para desapropriação das fazen
das citadas. 

Era esse o registro que eu gostaria de fazer 
nesta sessão. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. ADEM/R ANDRADE EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 
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OF[CI O GSAA III" 44/96 

Brasília/DF, 18 de janeiro de 1996 
Exm2Sr. 
Raul David do Vale Junior 
MO. Presidente do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária 
Em mãos 

Senhor Presidente, 
Venho à sua presença para solicitar seu parti

cular empenho no sentido de alender à justa reivin
. dicação dos colonos do Projeto de Assentamento 
denominado Joncon/Três lnnãos. em Conceição do 
Araguaia, que se encontram ocupando a sede local 
do Incra, desde a manhã de ontem. 

Eles pleiteiam seja feita uma revisão no convê
nio CRT/PA/111" 32.001/95. O referido instrumento 
aloca recursos à Prefeitura Municipal de Conceição 
do Araguaia na ordem de R$149. 7 40,50 para recu
peração de 15km de estradas vicinais, num custo de 
R$9.982,70 por quilOmetro (anexo I). Há empreitei
ras na região que executariam 70km de estradas vi
cinais com o mesmo dinheiro, ampliando considera
velmente o atendimento às suas necessidades, se
gundo consta do documento dos representantes da 
área (anexo 11). 

Preocupa-nos a situação, pois numa primeira 
análise ficamos sem compreender tamanha diferen
ça de custos, 'em se comparando os dois orçamen
tos. Sou de opinião que os poucos recursos da 
União disponíveis para revolver os problemas dos 
agricultores devam ser maximizados, fazendo com 
que esta ocasião possa ser uma oportunidade mais 
proveitosa aos interesses de um maioi'núrnero pos
sível de colonos. 

Outrossim, fomos informados do deslocamento 
de dois servidores da SR/1 - Superintendência do 
Incra no Pará -. a Conceição do Araguaia, para tra
tardo referido assunto (anexo 111)- Peço a V. Ex" que 
eles sejam orientados por essa Presidência no senti
do de analisar em profundidade a questão, visando 
o atendimento ·das necessidades dos colonos da 
maneira mais âbrangente possível. 

Ademais, o prefeito de Conceição do Araguaia, 
Carlos Cavalcante, o Executor do Incra local e o Su
perintendente Regional teriam afirmado que nada 
poderia ser alterado sem autorização expressa da 
Presidência desse órgão. 

Assim, conto com vossa melhor atepção ao ex
posto e antecipo agradecimentos, ficando no aguar
do de sua manifestação. 

Atenciosamente, Senador Ademir Andrade 
(PSB- PA). 

OFICIO GSAA ~ 87/96 

Brasília/DF, 12 de fevereiro de 1996 

Exrrf' Sr. 
Raul Davi do Vale Júnior 
MO. Presidente do Incra 
Em mãos 

Senhor Presidente, 
Encaminho a V. Ex~ solicitação em favor de 

trabalhadores rurais no Estado do Pará à quai rogo 
sua especial atenção • 

Trata-se da ocorrência de ocupação em duas 
áreas de terra no municipio de Jacundá, vizinhas ao 
município de Novo Repartimento, próximas à Tran
samazônica, às quais solicito sua providência no 
sentido de que sejam vistoriadas pàra efeito de de
sapropriação, para fins de reforma agrária 

Adianto a V. Ex" que o proprietário das duas 
áreas, Sr. José David Lucas, confessa-se insatis
feito de viver enfren~ando as constantes pressões 
dos tmbalhadores rurais e diz aceitar a desapro-

. priação, para sua própria tranqüilidade e assim 
chegar-se a uma solução pacífica para os conflitos 
de interess.e. 

As áreas em questão estão assim definidas: 

1) Fazenda Janaína- Gleba Baiana -Lote 1 
Título Definitivo - N2 4 (GET A 1)8;1(1 )2778 
Em nome de-José David Lucas (proprietário) 
Área- 2.071,4893ha 
2) Fazenda Jaguatiara- Gleba Pacajazinho 
Título Definitivo- N24 (GETA1)82(1)817 
Em nome de- Eurival Aguiar dos Santos 
Área- 2.999,8494ha 
Obs.: já transferida para o Sr. José David Lu

cas (proprietário) 

Encaminho em anexo as documentações das 
duas áreas, sendo que da segunda área vai ape
nas uma certidão de propriedade referente a uma 
parte da área já transferida de domfnio. Informo a 
V. Ex' que há outra certidão em poder do Sr. José 
David Lucas para o restante da área, configuran
do-se, como já mencionado, um único proprietário 
para a extensão total das duas áreas acima referi
das. 

Assim, Sr. Presidente, peço que V. Ex• agilize 
as medidas cabfveis para o solucionamento deste 
caso e fico no aguardo de sua manifestação, anteci
pando sinceros agradecimentos pela atenção que 
dedicar ao exposto. 

Atenciosamente, Senador Ademir Andrade 
!PSB- PA). 
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Livro N.0 2 _c. Registro Geral CARTÓRIO SILVA. SOARE~ 
1. 0 OFÍCIO 

cF:~:A~' REGISTRO GERAL DE IMÓVEl< 

COMARCA DE TUCURUI • ?ARA 

C E R'T I'D Ã O 

Tucuruí - Pará 30 de ncver.:b.ro de 199 3 

IMOVEL: Área de '!"erra Rural cm _doa:.ír!io rleno, si t u~dc :1.0 t:i::n.cít=i o 
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Caste: :'~asa :F. M;uia.r. 'Dascrição do I'erimatro: !"-:.="tindc do :.arcc :JF-
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r 
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rom.u. DA AQUISIÇitl:- Escritura PÚblica de Venda e Compra, lavrada em. 

data de 29 de Novembro de 1993, às folhas 112à 113, do livro de no I 
22 de Notas desta Ofício, outorgada por EllV.AI.OO l'E:!LüRA DE SCUZA e 

c.(sSIA CABDOSO TEiim:R.I., brasileiros, casados entre s!, ele r-ecuari§. 

,ta, ela do lar, residentes e domicUiados nest;,_ cidade.- CC~lDIÇlo:As 
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da á desmenbrada. d.o maior porçíio da :i: o a a:atricul.ad,. so'b c nt 3. 3~~. I 
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:::administrativo. · ,~.PF!.!óc'i.Ni:728Y.78:~;::-::~ ~~! ~~'~OC);rORGA a: EU RI VÁl ~:. ·~: ·:•ÁGU.I AR 
;::bos~:SANTOS';; f tlhi)õ·iie~ 'ê~drió' :dié;s:üva: ;Ãgu ia r.~ e:t;iiJr.·i nda, 'di,;s;;I~iU!"gt.r:tahi 
· ·.: .:.. ~-~: ~::-..:..r ,,.;,.:. ~ ·• ;; r • ..:.:~..:-c;!:~.:;•. :.;;-L o·.; ,-,-:-;:r.:.:- :::r.: .. :· ·-,-~ .-.: ·~. · ·' . .- · · . · ·l' ·: · .. • :~ :.:..;o.:;E ~- ~- ·-; ·• • 
c.;"""'·'""' o'lO>X•õ "'• X .XX ó x·~XióOC<>OCX ~'X ;)t';.x 'ó.X'• X l X'• X·. ·X. X; X • X •. x .·><''O tftu!n· ...... jnftjvn r.· ..... .~,, ~t.:.• .,: T .. l'rr·,:• 1 : ... ,• :.·.t .:1 r,,, ~-LT .... rr.~r.-.; •:· ,: • ,,, ,,-,, ... r.-.;·.,··· •. , ·.-.. , _,,~~. ,. r.,,,, r.r..M:1'r.\! ·., r.::i 

;~aci.~.imõV.8 L den0ihi.i1ado~ :F.iliàDdá!:Já:g~uà:tfá:~a ::: Gl'êba . Pai:ajaZ J:hHcl:: ;x:;x~~x.::;x;: ;t~ ~ · . 
r.-.1•'• '"' '•"'"'" ••·"··•·•·· ,, •. , ... .,.....~.,. .... ,.~·-r•1'">t,. ···-.-.\ ·, ',.lo''".:.'!'(.~_·,.:: . .-1.:.1<'.fJi,lG~r.'\!-..~:";.r•_;:_yo\1'Ctt,:.T 
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c~rt~?'lo de Reuistrll úo !mó~~ 
. ' 

Pf~OTOCQ~O a' RRCiSTRO 

NJ- .::,\;~ <lO í'!W"I\lt;:(lt,ti __ ..... __ .. 
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conforme planta c" mcmori~l descritivo anexos: partes integrantes deste Título. O preço 

da venda é do CrS 1.974,398,60 (hum rnilllão, novecentos c sete::_ 
ta ~ quatro mil, trcz~tos e ~)10venta e oito cruzeirqs e sessenta =~ 

. voS ;._X·?:X.X.X.X.X_.x.x-.~. ·~·X.X.X.X.X~X·~·X·~·~: .. ;) já integralmente pago . 

pelo OUTORGADO; 'do qual se. dã neste ato;· plena e geral quitação • 
........ . .. . - >q .. -r.·'' _._,,.,_-__ . 

E por estar de acordo, aceita o OUTORGADO o 'presente Título e o 

assina em três (~) vias, com as .testemunhas. abaixo. · · · · · ~ . ', . ., . ' . . .. · ; : 
·, ... · ' 

de de 19 · 82 

·' 

;~ 
Testemunha 

A 2? via· deste Titulo, acompanhada da· planta.e ·memorial·descritivo da 

área·, constlt~irão Folha de ·J-ivr~: F;;ndiário. .. . . . . . 

PRESIDI:ôlli.:IA DA REPÜSLICA 

SECRETARIA- GERAL DO CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL 

GRUPO EXECUTIVO DAS TERRAS DO ARAGUAIA- TOCANTINS- GETAT 

. ."f.l'rULO DEFl NITlVO : 4 l~l1.':) 82 ( 1 J 2 7 7 8 

TIIULO DEFIC.:ITIVO QUE OUTORGA O 
GRUPO EXECUTIVO DAS TSRRAS DO 
ARAGUAIA..,. TOCANTINS- GETAT·aü 

. Sr.(a) · : 'JOSt DAVID WC1\S, i1!:usilci
:ro, casado, Pecuarista,. Cert .. Cas. 
1 ,6.79, Fls. !112, Liv. B-13- !1G. . .· 

. ' . \ 
O GRUPO: EXECUTIVÓ DAS TE.RRAS DQ.ARAGUAIP..- TOCANTINS-

GETAT, crilldo pelo D;:cmlO·Iei n9 1.767,: de;19.de·{cvcr~~iro de 1980u re:e;'struturado 
pelo Decreto-lei nQ 1.799, de 5 de asosto· de 1920, neste ato representado ·pulo sou 
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Presidente, considerando o:que consta do ProcessoAdministrativa ~F/'Ir:C ::\'? 

1.3<i9 / 79 .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, OUTORGA a 
José David Lucas, filho de.· C1xrc.lili.no Lucas da .SD.va ;, FE:ccilia Silva' . .- . . ... .. .. . . \ 
.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .. x.x.x.-x.x.x.x.x.x.x.x~ .x .x.x .. x:.x.x.x..x~-x--X.x .x .. 
. x.x .. x.x:.x .. X: 7.x.~:-x-:x·.~· .x .. ~-~x-~.x ... x .. x.x .. ~:x.x.x.x.x.x:. o Tttufo_ D:efinitivO 

de propriedade do :imóvel: denominado Faz." ·Jana:i.na-Gl. Baiana- Lote O:T .x.x. 
situado no Município de: ~:·JacunClá _: l?A '.x.x.x.x~x.x.x.x.x.x.x.x.x.x:.x.x 
Estado J?ará .x.x.x.x.x.x.x matriculado em nome da União, na Canério 
dé 'Registro de Imóveis da Comarca de 'fuc-..u:u.i. - PA .x.x.;c.:c.x.x.x.;-c_:i<.x.x
sob o n9 117 .às tis. 238 , do Livro 2 , transm ili mlu u 

domínio e demais direitos dele decorrente, livre de .quaisquer ónus. O. imúvcl :>:an a 
;';rea de 2.071,4893 ha ( dois mil e setenta e um hectares, quarenl:.i:L c 
e oito =es e noventa e tres centi.ares .x.x.x.x.x.x .. x.x.x.x.x.z.x.:.: . 
. x .x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.-x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x..x.x.x: .......... ;..:.x .x ; . 
com os limites e confrontações seguintes: 
Parti:"ldo do r.srco de con=cto n9 01-A, cravado r.a confrontação ec su 
br.:l de tCJ.-ra do G!!:'J:WJ.' ·ã =gero c;;quer<la do Itio l?ucurui, can az.imõ..lt.c ' 
vc:;:fudei.ro de 347943 '29" e dist:fulci.a d<1! 8.875,94m, até o marco rü O:J-: .• 
crnv.:~do na confront.:lção da: João l"r=isco !lozi, dai, cem a:o:JrJUt:c de 
72•?3G'51" "''distancia de 2.654,4Sm, at:é o marco n9 03, cravado r> .. zLcon' 
f:!:'oncação de João Francisco BOzi 1 Caí, -can azimlte ~-163938t13u ediS 
târ.cia ele 6.226, 18m, até o narco n9 02, cravado à roarçcm esqu=C:" clÕ 
Rio l?'J.Cl.ll:ui, ·confrontando cC:.l Joào Frar.ci.sco flozi; dai, cem êisciinci<:' 
de 5. 904, 11m, subi.:".do o Rio Pucurui pela rreu:gem esquerda cor.:fi:cm:.ar.Go' 
com a Reserva Indi.ger.a l?ucurui (F'UNAI), até o narco n~ 01-A, pon= ca 
:-w.;;i.da êaste levant:a.mant.o. o rci'erido .i.m5vel· acima c1escrito ~ loca 

· li.zaé!o. à ITargern · esquerda do Rio Puc--trUi, distante· apr..x. 50 ·r.--.= do l<ffi 
1SS·d.:l r~. Transam::tzõni.ca, pela esquerda scnt:i.ê:l Narabá/Alt.a:ni.ra, :!.i 

·gada ?::Jr'estrada· de-tropa e limita-se ao oor<I'E: João r=isco 3ozi7 
.ESTE: João c.E'rancisco Eozi. SUL: Reserva Indigena Pl.icu..-ui !FONh:l:l atra
.võs do Rio Pucw.'"Ui.. OES'l'Ei Sobrll de terra. do Gi::l'AT .x.x.:.-:.x.;c;..x.x.x.x 
:x: ... x .x.x .x .x.x .. x.x.x .. x.x.x.x.x.x .x.x.x.x.x .x.x .. .x .x.x·.x.x.x..x .x.::~.x .x. x .. 
. . x .x .:x: .~: .x.~:.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x .x;.x.xx.x.x.x.x ... x.x.x.x.x._.x . .x. .. x.;..: 

.Q .. ,imÓvel-acima.descrito. l'lnilta~s~:ao,No~te corn .. Josê··venãncio. Silva a 
•,.. -. - .• -- ·::;-

.: Este: com. Cõrregó~Jacar.é. :ao.:S~:Li:qm;:Apto~;i.ooOl·J;ve.i.:ra· .ç a .Oeste com Rosa 
·.:.· . ~ ~ • .. · ·.~ ... ·~-~:.~;.rr.<.õ'<;e.; .. r.·::;. ~ ·.· · .. 

·p·~ ·Aguiar. ~~-- :.·.·-~: :~'r~:~if~~~~:;:_~~~·:: ::~~ ~>: 

33 
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Redenç~o, 16/01/9~. 

Ao Instituto Nacional da 
Coloniza~~o e Reforma Agrária - INCRA 

Pelo presente solicitamos de v. sª qué Sejam 
assentados no programa da reforma agraria do INCRA ~~ 

aoricultores sem-terra. a~aixo relacionados. tendQ em vista 0 
~r~c~ee~ d~ d~e~pr9pr~a~~o d~ Fazenda Guaranta. sit~~d~ ~o 
Municipio de Pau D Arco ou da Fazenda Santa Te~eza. e outra~ 
desaoropriaçees na regi~o do Municioio de Redenç~o-PA. 

001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 
019 
020 
021 
022 
023 
024 
02$ 
026 
027 
028 
029 
030 
031 
032 
033 
034 
035 
036 

Epaminondas Pereira Costa 
Carlos Goncalves dos Santos 
Osmar Goncalves de Almeida 
Jose Dias Fernandes 
José Antonio Pereira dos Santos 
Luzinete Pereira dos Santos 
Luiz Pereira dos Santos 
Sebasti~o Paulino de Souza 
Zeferino da Silva 
Eliane Pereira da Silva 
Elivan Pereira da Silva 
Joao Pereira Silva 

- Valmi Ribeiro de Aquino 
Dinei Pereira da Silva 
Anerci Pereira de Aquino 
Epaminondas Pe~ei~a Costa 
Jo~o Costa Cavalcante 
Wilson Paulo Thomaz 
Cleber José Alves Rodrigues 
Raimundo Nonato Alves de Oliv~ira 
Antonio Claudio da Silva Pinto 
Zezuino Alves do Nascimento 
Amadeus dos Reis Moreira 
Onildo Saraiva dos Santos 
Izaitam Santos Arruda 
Antonio Manoel dos Santos 
Elizeu Pereira de CiQueira 
Francisco Saraiva dos Santos 
Ozaul Saraiva dos Santos 
Claudi dos Santos Souza 
Ismael 
Raimundo Coelho de Souza 
Manoel Pereira da silva 
José Luiz da Silva 
Ant_onio Luiz C.Cavalcante 
Jo~o Bueno Cintra 
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037 ,Jose Ao~nn .i o A 1 ve'5 
('138 -_TitO Alvl?s do-~ Santos 
0~9 RcimiJ.aldc, rr"anc:isr:o da Sf 1 v,;~ 
040 ,Jose- ELilaia da Silva 
041 Mann·e l da Silva_ Reco 
042 ,Jo~C':I Batista dos Santos Arnard 1 
O.Q3 ·- -,Jasê Antcmio Costa 
044 ·- ,JC')se Rndn ou e~ 
Oll5 -· Ra.ifi'iüda Ot=:~l\17. Silva Gomes 
046 Evi?l-ald11 Fra.nr.isco da Si lvCJ 
047 l.L1iZ dr~ Sí.lva Reco 
04n - Leónjcia Ner·es de Souza 
049 - De rei 1 i o Gnmes dos San tos 
050 - .Jose Satorm:i m Mendes 
051 - ,Juvencio Cardoso da Sílva 
052 Br·au 1 i no Mi 1 homem 
0!=5'.3 _; ,Jose Maria ci~ Snuza. 
0~4 An t-nn in 11a Si 1 v a C a r· I h o 
05~ Ami 1 t·om Ferreira 
056 José Antonio L.ooec; Mtlhomem 
057 - Dominco Machadn 
058 - Ribama Machado 
0::=19 Miltrm Re::ar R. Braç:~a 

060 M.ar· i 1 ton Rnc1r l.aue~ Bra.qa 
Obl Cra•-mel itn Per e i r a dí.lS Sc=~ntos 

062 Vilson Caranarco SotJza da Silva 
063 - Cic:erc Fi"a:nt:.is-to SC1uza da Si ~va 
064 Cicero Bat.ista. C. Cavalcante 
065 Raimundo Nona.to namaceno Miranda 
066 ·- Zidore1Pereira da Silva 
067 ·- Sue1i rleFatima Si.lva Sauz.êl 
()68 -· .Jc~o Soares de AlmP.ida 
069 Nivr\lrl" Ja~e Guimarães 
070 El za Gu.ima.ra.es 
071 
072 
073 

AntnninPereird de Araujo 
- Oiamar Oliveira dos Santos 

Alcir Mdcena Miranda 
074 ···I ucas Fplix d.a Silv.:l 
075 ·- HE~lioMar:~na M"ir-anf1a 
076 - Cel ia Mir·anda de 01 iveira 

·077 
07Ef 
079 

Isabel M..:.cena de Souza 
Zelia Yamascina Martins 
Manoel Alves Barbosa 

080 - E! ias Sante>s F!>reira 
081 - Jose dL1S Sa11 tos SIlva 
082 .Jose PereirB Neto 
083 - Raimunrlo Perei~a Filho 
084 
085 
086 
n87 

Lui7. Bisco de •Lima 

-~sé- Vieira Souza 
- A derir:n Vi to Rozeno 
- Jo e Marta Tl"'anr.o5o 

Fevereiro de 1996 
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•)88 lla.l,nLui-da- P.:-,~~1,~..:~ 1 .:;nn 
:)89 ;Jose Rodriaues da Nascimento 
l)90 R~imun'do ArãLiró de Melo 
091 - Jose Ferré~ra dd Cruz 
092 - Francisco das Chaoas R. Martino 
093 F r··ancj se o Araujo 
\)94 - Auaus_to FP.rrei ra de Souza 
n9S Joziel Sa1~5 Sdntos 
096 Jose Carlo~ Sales Aauiar 
097 - ,Josian Sales Aauiar 
098 Paulo de Castro Aires 
099 AntoMTO 'Alves de Sena 
100 Felix Ferreira Rocha 
101 Aoripino FerreirA Aauiar 
102 Goncalves Texeira Cabral 
103 -. Vanderlei Ferreira Aouiar 
104 tu~~ Cdndido Caveira 
105- Valdilei Candido Caveira 
.106 
107 
.1 08 -· 
109 

~Franciscn· Pereira 
Teodoro Neto de Alencar 
Justino Alves-da Cruz 
Jose Carlns Alves dos Santos 

110 --Arlan Rodrioues Lopes 
lll Jo~o -de Sosa Fdrias 
112- Milton Pereira do~ Santos 
113 - Josê Moreira dos S~ntbs 
114 Jos~ Leandro da Silva 
115 
l.! 6 -

Bonfim Mendeas Pereira 
Jo5e dt:>S Sa.n too:; 

117 - Cleuzio Rodrioue~ Mont8iro 
118 Pedr-o· Moreno ·da Si 1 v a 
119 Jose Antunes da Silva 
120 ~ Jose Ribamar Rocha-de Matos P~reira 
121 -· Antonro Rnc:ha de Mates 
122 Fra.~cisco-Pel-eir·a 

123 Antonio Alves d~ Silva 
174 Antonio 01 ive.f,-a do NdSC:lmiO?nto 
l ·25 - ·I tam~r Barbo_sa Ferr-E? j r a 
126- Jase-Saboia da Silva 
127 ··- .José Ribc1rnar Per-el r a 
.1:?8 - ,Jose Rc1fd~l r~üsa 

L29 Orlando Ferr~ira Roch~ 
.1.30 ~h)-51 ~i Soa. r~? "=i Rocha 
L31 Ronaldo BE?nmto da Silva 
132 ·N CdF1o~ Pdr~ira Lacer~a 

133 ,Jose ~a SilYa de Araujo 
134 - Lu1z M~onn Borae5 SAntiaco 
t 3~ E l .i e i ton Nunes C:ardoo:.c~ 

13f\-Elivaldn Nunps r:.=.H-adnso 
1.~7 ·- Cldudin r;o,n~?~ da Si lvit 
t:.)f":l -· Raimundh PJ?reire\. dos Sa.ntn~ 

37 
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139 .Jo~tj Beit·i-.;t·d M~:?olo :<.".,;jer-
l40 'J~ldin~r MPl~ ~~vi~r 
14.1 Ft·a.rir.:C::;c~·~ rn~}~"J XAVl~l· 

Jt~2 Fr~nrisro da P~ix~o do N~~~im~nt~ 
14~. H~1111Lir1r1n r:~rr·ell ,;.o l irrlrl 
!44- ~ntnntn nli,Pira dO ~~~~~imentr 
145 .Tnc:.P. 1=<oc11-i OIJt? do..,.. S;;;nt,..~ 

146 r ..-.n, h'il •.• 

J47 !POl.11m~r F~~rpir~ R~rh~ 

1 !J.8 .1 ("':~1- 1'1PI"'~C'.O ii .::O S f '] ··~:,;; 

1~9 ~~~~ •• r,,n~ -~~= ·1~ Sil~~ 

; ~-~·. ;,,...,-,·;-... r,nr. J·J,-,,-,,-:;1. ~.,-=~i .:o.; l'.J.-, .... 

t.-,1 r._,=;,,,T,,.::,t- FPrn~nrl~c: nliveir.=l 
1~7"' r"I-Milli~Cil 

1~·1 ~~~~ fnMo Gnme~ da Silv~ 
154 - .Jn~o Bati:=;ta. r1P .T~sus 

155 Rihamr M.rir:ho=~.dr.l rle Souza 
t ~6 ·- Oaminaos Mend~PS Souzn 
157 - Geracínn P~r~ir~ Mo~ Santas 
158 _r,;..-.:in.::isrn Alv.?~ c1~ Sllv" 
1::59 -· ,Jo~o Elia r:;. Boraes Neto 
160 Carlito Alves de Souza 
161 Frea.nc:i-sco Correia Ltu1o 
162 Carlito B~tista d~ Sot1za 
163- Fernanctn Silv~ Martír1s 
164 -Maria Seu?~ da Silv~ 
l 6_5. - 1.~ 1 J i:·: Ser o i n T n: rum.5 
166- Edimar Rios de Oliveira 
167 Raimllndo Nonato Rodrigues 
1.68 -CPio Barbos~ 
169 - ClaLJdio Martins ~a Silva 
170 .Jo~n t_one'1=> rlP. Carva 1 ho 
171 ~Jo~_im_at: PereirA da Silva 
.172 ,Joc:;~ Ar-tur Pel"'ei ra da S.i l v~ 
1 :' :-s 
174 
175 
!76 
1.77 

Fr~ncíg~o PereirA da Silva 
Francis~o P~~eira da Silva 

- Antonio ria Cnsta Silva 
---Antonio Per~ira da Silva 

Franci~co P~r~ira da Silva 
l78 Z~ra Pereir~ 

179 M~no~l Correa Lim~ 
180 - Dlnlz Silva Lima 
181 Mannel Dizia Silva Lima 
182 --,J o sê -Av r~s Santa na 
t83 - t1drL~ Ribeiro rie Arau.io 
184- Jo~d.Mende~.CB~onheiro 
185 Rc~~a Miste de SotJZA 

l R6 Mar i a O i ni c de '~.;auza 
LR7 Valdemir Mele 
188 ,J ases- dos- Son t ns SClu z a 
189 ·· ~niel ~erEa·i.r·.:l-- rla Si 1 va 

Santos 

Fevereiro de 1996 
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190 .Jo;;<.'1 Lu\·,:ls ne· 01 .i.ve-i ra 
191 Ne-•lzelinA. Rndri.aLtes Oli• . .;f?jr-a 
19? .i use !::di l"<5C.11fl Gom~s 

19~ Miltnm Rodr-ioues Bri~o 
194 Jo~c Raar1aues Brito 
195- l.uiz·Cnstd e Si-lva 
196 
197 
1 '98 
199 
'200 
201 
202 
203" 
704 
·,':05 

- l_uiz Claudio Oliveir~ 
Frc:J~nc i s·ct-:1 Fi 1 ho d8 Amn•- j m 
Antonio Luiz de As~unca.n 
Miltotn Fe~ndM~e$ rle Assunt:ao 
r··lãr·, a A111ó::oi' I 1 a 
M~r-iR Rosa Martin~ 

-- Mar i a C.arva.l 110 c1ci Si 1 va 
Silmar Franca da Silva 
Antnnia Carneiro da Silv~ 

-· .Jo~o F"ranr-:.:t rl.:\ .Si lv~ 
·.?06 -· F"r .. -~frf-: CC:.co 8e7errri. LO 
?07 -· r~uhens Rodria•ie~- ··sr 1 v a 
208 l.uiz Rodricues da Silva 
209 José dos Reis 
210 - Adalt:On dós Reis 
211 - Edevaldo Carn~iro 
212- Lrn1riv~l Sev~rinn da Silva 
213 Car1inrlo GomP.~ 

214 Ana Rosa ~a Silvd 
215 -
'216 
"217 
218 

Etnilia Severina da Silva 
Br-ais dds Reis 
Osmar Fr~n~a da Silva 
Ari,~ton Per~irã. Lima 

·.?1 q 
.~"20 

·.::t.l 
222 
22-3 
224 
~25 

.~26 

'227 
"228, 
229 
230 
231 
232 
•").,..~ 
.: ... )y 

234 
23-5 
236 
2.~7 

238 
2-39 
~~40 

·· ,JrJsP. Dominaos 8. [ i.mA 
MAri~ Barbosa !.ima 
Domlt"lOOS Cd~néiro Ma s·rl~a 

·- Francisco Bezerr~ Lb 
Al bell-til1o Sou7a. Sdnta::; 
Mannel Mnura da Silva 
,Jose Mar.ln~\o c1e Souza 
Creu7.a Bar b!:"lsa de L.ima 
C 1 c1r-n PI? r~? .i r a dP I i ma 

·· L.uiz 8arbo5a de L.ima 
Huao de M~ndonca Ribeirn 

- Dami~o Riberio de Souza 
Louranco Vieira rla Silva 

··· L.uzevane FP.rreira de Olivtõõ~irtl 

-RaimundO d~ Souza Queiro~ 
-Antnrii-6 -de-scu;.za Que.irn~ 
AdéfTiA"dél Se1uZa 

- l..aur (ndn D iaz 
• .lnvino_ Ferre-Tr·a: de Sc:n.1ZCil 
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Durante o discutso do Sr. Ademir An- Faço hoje este pronunciamenfo como manifes-
drade, o Sr. José Samey, Presidente, deixa tação de meu inconformismo com a decisão do Pa-
a cadeira da presidência, que é ocupada der Judiciário de Presidente Prudente, por sua Vara 
pelo Sr. Lúcio A/cAntara. Distrital de Pi rapazinho, de manter a prisão preventi

A Srª Marina Silva - Peço a palavra para uma 
breve comunicação, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) -Nobre 
Senadora Marina Silva, já estava inscrito, para falar 
como Líder do PT, o Senador Eduardo Suplicy, e, 
logo em seguida, o Senador José Roberto Arr~a. 
que também estava inscrito para falar como L1der. 
De forma que V.Ex•. após a palavra de S. Ex"s, po
derá usar da palavra 

A Srª Marina Silva - Obrigado, Sr. Presiden-
te. 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - Con
cedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, como 
Líder. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-5P. Como Lí
der, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, V. 
Ex"s certamente já tiveram oportunidade de ouvir a 
máxima popular: •a Justiça é a sanção das injusti
ças." 

Esse sentimenfo, tão comum entre os esta
menfos oprimidos das sociedades, resulta da verifi
cação diutuma das decisões de parte da magistratu
ra. Não obstante a própria norma legal disponha que 
"na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais 
a que ela se dirige e às exigências do bem comum•, 
não raro vêem-se decisões judiciais em que a pres
tação da tutela jurisdicional nada mais é do que a ra
tificação da opressão e a satisfação dos interesse de 
elites egoístas e espoliadoras. 

Entre a: realização do jusfo e a conservação do 
status quo, a ideologia dominante, travestida de 
doutrina científica, induz o juízo, na condição de in
télj)rete da lei, a optar pela última, como se fosse 
possível a uma sociedade traçar os seus planos de 
futuro apenas com base •na certeza do direito", na 
previsibilidade das decisões dos tribunais, no con
vencimento de que é melhor o direito cerfo do que o 
direito reta. 

Exemplos dessa lamentável corrente do pensa
mento jurídico são encontrados às pencas: entre os 
italianos, há quem diga: •os leigos do direito 'não 
compreendem a necessidade de sacrificar, dentro 
de certos limites, a justiça à certeza"; entre os ale
mães já foi ensinado que •a existência duma ordem 
jurídica é mais importante do que a sua justiça; a 
justiça é a segunda grande missão do direil.o, sendo 
a primeira a segurança jurídica, a paz". 

va de líderes do Movimento dos Sem-Terra. no Pon
tal do Paranapanema 

Na esteira do pensamenfo jurídico conserv&
dor, o Exrrl' Sr. Juiz de Direito Fernando Florinda. 
Marcondes considerou conveniente "para a garantia 
da ordem pública" manter presos cidadãos que, jun· · 
to com seus pares, lutam por um pedaço de chão 
para plantar; que clamam pelo direifo de trabalhar a: . 
terra para sobreviver, para educar os filhos. Lutam. 
enfim, por uma vida digna 

Mas, não! Na ótica dos poderosos, são "fonna
dores de quadrilha", que afrontam a ordem pública a 
a paz social! Não enxergam esses vetusfos senho
res que a ordem pública e a paz social na verdade 
estão ameaç&!as - como lembra Frei Beta, no ar1i
go "Prenda-se Jesus por formação de quadrilha", pu
blicado ontem (31 .01 .96) no O Estado de S. Paulo 
- com a •tavelização nas cidades e o aumento da 
desemprego, do número de crianças de rua e da vio
lência urbana". 

Embora queiram convencer-nos do cOntrário. 
continuaremos a acreditar que a vida e o espírito 
postuiam um direito reta, quer dizer, jusfo e oportu
no. Enquanto esta meta não for alcançada. nós nos 
perlil.aremos ao lado dos oprimidos e dos desvali
dos; junto dos sem-terra, sem-tefo, sem-emprego. 
sem-saúde, sem-educação, sem-{lignidade, sem-ci
dadania! 

lnolvidáveis, Sr% e Srs. Senadores; são as pa
lavras de Brecht, tão oportunas para esta. ocasião: 
"Do rio que em seu caudal tudo leva, diz-se violento. 
mas nada se diz da violência das margens que o . 
oprimem". 

O Sr. Pedro Simon - Concede-me v. Ex"- um 
aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Oll!}l V. Ex»-, 
com prazer. 

O Sr. Pedro Simon - Nobre Senador S~licy. 
solidarizo-me com V. Ex• pelo pronunciamento que 
faz. É protunc!Smente lamentável a decisão dessa 
juiz. O problenta dos sem-terra é sério e grave, e so
mos responsálleis por ele. Num País como o nosso, 
com oito mil.hões e quinhentos mil quilõmetros qua
drados, somos responsáveis por haver ~oas sem 
terra Se a Justiça não faz, se ela não age, se ela 
não anda, pelo· menos que não seja grotesca em de
terminar a manutenção da prisão, dizend<f que man
ter na prisão é que vai. resolver o problema da paz 
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social. Perdoem-me a sinceridade, mas esse juiz 
está fazendo exatamente o contrário. Estão crian
do vítimas. Vão começar as passeatas em solida
riedade. É uma decisão ridícula e irresponsável a 
desse juiz, que precisaria ter um pouco mais de 

· discernimento. E nós, a sociedade brasileira, ter
mos que pagar o preço por um juiz não ter o ne
cessário equilíbrio para proferir uma decisão. A 
decisão que ele está tomando é absolutamente 
fora do normal. 

O SR. EDUARDO SUPi.ICY ·Agradeço a ma
nifestação de solidariedade de V. Ex'. Ontem à tar
de, o Presidente do INCRA, Raul do Valle- após eu 
ter conversado com o Juiz Fernando Florindo Mar
condes - transmitiu ao juiz, por telefone, ao meu 
lado, que avaliava, como muito importante, a revo
gação da prisão para que houvesse um clima de 
maior boa vontade no sentido de se solucionar o 
problema 

Hoje, o Secretário de Justiça, Belisário dos 
Santos Júnior, está visitando o local dos assenta
mentos. Amanhã, eu próprio e diversos Parlamenta
res estaremos também visitando o local para saber
mos se houve cumprimento ou não da palavra do 
Secretário de Justiça. 

O Governador Mário Covas tem uma interpre
tação do que seria o assentamento. Em verdade, 
1.050 famílias deveriam estar assentadas naquela 
região até 31 de dezembro e mais 1.050 até o final 
deste semestre. E somente no dia 28 de dezembro
em função de uma decisão da Justiça - iniciot.J-Se o 
assentamento. 

Diz o Governador que não poderia ter sido feita 
a infra-estrutura antes do assentamento. Vamos, en
tão, ali averiguar o que pode e o que não pode ser 
feito. 

O Sr. Ademir Andrade - V. Ex' me concede 
um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Com muita hon-
ra. 

o Sr. Ademir Andrade - Senador Eduardo 
Suplicy, eu gostaria de somar as minhas preocupa
ções às de V. Ex" e também lamentar as afirmações. 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que, se
gundo a imprensa, radicalizaria contra o Movimento 
Sem-Terra, numa reunião realizada oom a Bancada 
do Rio Grande do Sul. Acho que o Senàdor Pedro 
Simon até poderia confirmar, pois o Presidente disse 
que não negociaria mais, em tipótase alguma, se o 
Movimento Sem-Terra continuasse agindo como 
está agindo e continuasse provocando, segundo 
suas colocações. Por outro lado, percebemos que o 

Governo não tem uma forma de agir, não toma ini
ciativa. Ao longo de mais de 30 anos, o Governo 
jamais tomou qualquer iniciativa nesse sentido. 
Pensa numa área e começa a elaborar um projeto 
de reforma agrária, ou seja, um projeto de assen
tamento naquela área. No entanto, durante toda a 
minha luta política, não conheci um único projeto 
do Governo para assentar alguém antes que qual
quer problema se estabelecesse. Todos os casos 
que conheci, na luta pela terra, foram provocados 
por trabalhadores rurais que batalharam para con
segui-la. E o Governo, em toda a sua história, des
de o regime militar, passando por todos os Presi
dentes que tivemos até agora, tem servido sim
plesmente para tentar pacificar, regularizar, resol
ver aquele problema que foi criado. É lamentável 
uma informação dessas por parte do Presidente 
da República. Sua Excelência tem que reconhecer 
as falhas e as dificuldades do seu Governo e colo
car o Ministério da Agricultura e o Incra para traba
lhar, oferecendo recursos para que esse trabalho 
possa ser realizado, ao invés de dizer que não vai 
negociar mais enquanto o MST não parar de se 
comportar como vem se comportando. Ele não 
conseguirá parar o MST porque essa é uma ques
tão social que está à flor da pele, pois todos nós 
estamos sentindo o problema Não 'vai ser a racli-

. calização do Presidente que vai paralisar a busca 
pela terra e esse conflito que, infeüzmente, se es
tabelece, gerando mortes, violências, prisões, por 
falta de ação do Governo Federal para resolver a 
questão. Era esse o registro que eu gostaria de ta-
zer. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Ade
mir Andrade, de fato eu não estava presente - o 
Senador Pedro Simon estava e pode dar-nos o 
testemunho - mas, pelo que li no jomal, fiquei im
pressionado com a reação do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso, inclusive com respeito ao 
nosso Colega do Partido dos Trabalhadores, De-
putado Adão Preito. · -

O que se deve fazer? Repito as palavras do 
Frei Beito: "Quando se aprenderá que justiça não se 
faz com polícia e, sim, com boa política? O que é 
melhor: um sem-terra com enxada na mão ocupar 
uma área ociosa para plantar alimentos ou virar um 
assaltante e, com uma arma na mão, ocupar resi
dências e matar?" 

A S,.. Marina Silva - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Ouço V. Ex& 
com.prazer. 
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A S~ Marina Silva - Acho muito interes
sante o pronunciamento de V. ·Ex• e fico triste 
com as palavras do Presidente ao dizer que vai 
radicalizar contra o Movimento dos Sem-Terra 
Toca-nos muito as palavras do Frei Betto, quan
do ele diz que justiça não se faz com polícia e, 
sim, com boa politica Eu diria que justiça se faz 
com as duas coisas: com uma boa polícia e com 
uma boa política e uma boa justiça. O problema 
é que usam a polícia para coisas erradas, como 
prender trabalhadores que se organizam para 
conquistar um pedaço de terra Mas não usam a 
polícia para fazer as coisas certas, como no 
caso dos assassinos do Chico Mendes, que es
tão fora da cadeia há 1.078 dias, e a polícia não 
é usada para fazer justiça. Vou repetir sempre a 
quantidade de dias que os assassinos estão sol
tos para que o Governo pense que está usando 
a policia de forma errada. O Governo brasileiro 
não dá o mesmo tratamento. Recordo-me agora 
de uma bela entrevista que o Presidente conce
deu aos Deputados Domingos Leonelli e José 
Genoíno e ao Senador Roberto Freire na revista 
Esquerda 21. O Presidente fala de vários temas 
e um deles é a reforma agrária. Sua Excelência 
diz que a reforma agrária não é nenhuma ques
tão de produção, que hoje, com o avanço da tec
nologia, com· a agricultura mecanizada, estaria 
resolvida. A reforma agrária, segundo o Presi
dente, é fundamental por uma questão de justiça 
social. Diz que as pessoas, às vezes, não é que 
necessitem de um trabalho, precisam é de ocu
pação. Achei moderna e interessante a interpre
tação do Presidente em termos de pensamento,· 
em termos de idéia. Agora, eu gostaria de ver 
essas idéias modernas e interessantes se con
cretizarem na prática, promovendo justiça social, 
por exemplo, oferecendo ocupação às pessoas; 
no caso do Movimento dos Sem-Terra, alimenta
ção e dignidade para suas famflias. Penso que 
Frei Betto cala fundo em nosso coração, mas eu 
diria que podemos fazer a justiça com as duas 
coisas. O problema é usar adequadamente os 
instrumentos que temos para fazer a justiça. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o 
aparte de V. Ex"-. 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - A 
Presidência pede a V. Ex• que não deixe de obser
var o nosso Regimento no art. 21. Freqüentemen
te, V. Ex• tem falado de costas para a Mesa, o que 
não é pennitido. A Mesa pede a V. Ex• que obser
ve esse djspositivo regimental. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, 
eu não estava falando de costas para a Mesa, ape
nas estava querendo ver quem havia pedido o apar
te às minhas costas, porque não tenho olho atrás de 
mim. 

O Sr. Pedro Simon - Sr. Presidente, é que S. 
Ex• considera que anjo não tem costas. 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - No 
partiruar, sim, mas o Regimento não distingue essa 
partiruaridade. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita hon
ra, concedo o aparte ao nobre Senador José Rober
to Arruda 

O Sr. José Roberto Arruda - Eu gostaria ape
nas de fazer uma consideração a V. Ex'. Tenho tido 
o privilégio de participar de alguns encontros, onde o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso vem ado
tando uma posição que segue uma linha de coerên
cia com a sua vida pública, que V. Ex"- conhece tão 
bem, e tem manifestado, corno na entrevista que 
deu à revista Esquerda 21, a que se referiu a Sena
dora Marina, o seu desejo pessoal e o desejo do Go
verno de que a retonna agrária efetivamente seja 
feita no Brasil. Presenciei, inclusive, em uma reunião 
do Presidente com algumas Uderanças do Senado, 
a sua preocupação de chamar o Presidente em 
exercício do Incra ao seu gabinete, na nossa pre
sença, para exigir que ~ lhe levasse o nome e o 
número da carteira de identidade dos quarenta mil 
pais de famnia que toram assentados, segundo da
dos do Incra, nos últimos doze meses. E queria o 
Presidente Fernando Henrique saber o nome e o nú
mero da identidade de cada um desses cidadãos 
brasileiros assentados no Programa de Refonma 
Agrária porque o Movimento dos Sem-Terra, segun
do Sua Excelência, não estaria aceitando como as
sentados cidadãos brasileiros que não fossem inscri
tos e militantes do Movimen1D dos Sem-Terra. Te
nho uma postura pesSoal totalmente favorável à tese 
de que um País como o nosso, com as nossas cir
cunstâncias históricas, não pode fugir do desafio da 
retonna agrária Penso que essa é até uma visão 
consensual nesta Casa;· percorrendo, inclusive, to
dos os aspectos ideológicos e partidários que estão 
aqui representados. O radicalismo que está presente 
nas duas partes - inclusive nos casos em que terras 
produtivas são invadidas, no caso em que a violên
cia é usada por ambas. as partes -. em minha opi
nião pessoal, deve merecer a discordância desta 
Casa Qualquer movimento deve merecer o apoio 
político do Senado Federal desde que seja pacífico 
e que possa ser tratado em um modelo de país mais 
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justo, menos desigual, mais harmõnico. Considero 
fundamental registrar o desejo do Presidente da Re
pública de realmente levar a cabo o seu desafio da 
reforma agrária, mas, ao mesmo tempo, deixar claro 
que tal reforma agrária deverá atender a todos os ci
dadãos brasileiros e não apenas àqueles inscritos e 
militantes no Movimento dos Sem-Terra, principal
mente quando esse Movimento, em alguma localida
de especifica, possa ser instrumento de alguma 
ação política não diretamente ligada ao obj~tivo 
rr:aior de todos nós, que é o de promover uma JUsta 
reforma agrária no País. De qualquer maneira, como 
o pronunciamento de V. Ex• basicamente rep<lle o 
radicalismo, 

Solidarizo-me com o núcleo central dele. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o 
aparte de V. Exót, Senador José Roberto Arruda. 

Eu gostaria de salientar que o questionamento 
do Movimento dos Sem-Terra sobre os números da 
reforma agrária é porque algumas das quarenta de 
duas mil tammas que constavam daquele levanta
mento, na verdade, estavam com seu assentamento 
parcialmente realizado, e af surgiu a dúvida Mas é 
importante que se realize a reforma agrária com 
maior velocidade, porque de outra forma continuare
mos assistindo a incidentes, vendo prisões, ouvindo 
sugestões que Frei Betto faz ao Governo, para que 
a Justiça venha prender aquela que inspirou a cria
ção do MST, Movimento dos Sem-Terra: a Igreja 
Católica 

Nos anos 70, sua Pastoral Social propiciou a 
organização das famílias despojadas de suas terras. 
Por isso, a maioria dos dirigentes do MST, como 
José Rainha, adquiriu consciência de seus direitos 
em reuniões da Igreja Prenda-se, pois, o Papa,· 
corno supremo responsável, diante de Deus e dos 
homens, pela Igreja Católica E apreendam-se as 
obras de Santo Ambrósio, Bispo de Milão, que no 
século N ensinou que "a terra foi dada a todos e não 
apenas aos ricos; foi a avareza que repartiu os pre
tensos direitos de passe". 

Ou quem sabê o melhor seja seguir o exemplo 
de Caifás e~ ir direto à fonte: decretar a prisão pre
"entiv8. da Jesus Cristo, que formou essa quadrilha 
:·,:.:e ::~ds:.a em ~oregoar que todos os seres 11:.una-
• ::;;:, -s-..:.c:.. is;..rdls em JJreitos e dignidade _e. u:ri dia. 
j.tarc. s:.ll\o'&r wm_ f1omem. fez precipita;- num atAsmo · 
uma vara de porcos. Acham que o dono dos porcos 
gostou? Onde já se viu não leSpeitar a propriedade 
alheia? 

O Sr. Pedro Simon - PennJte.me V. Exª um 
aparte? 

O SR. EDUARDO SLJPLICY -Com muita hon
ia, Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Simon -Ouço emocionado o pro· 
nunciamento de V. Ex". Não há dúvida nenhuma de 
que V. E~" encontrarâ nos Evangelhos um número 
infinito de posições ali apresentadas, que defendem 
os mais fracos e os mais humildes. Quero dizer a V. 
Ex• que eu estava presente na Bancada do Rio 
Grande do Sul e ouvi o pronunciamento do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso. Não se pode di
zer, em nenhum momento, que o Presidente tenha 
feitc r.-:.igum pronunciamento contrário à reforma 
agraria c" de agressão á reforma agrária. Durante 
as negociações que estavam sendo conduzidas, os 
agricultores do Rio Grande do Sul reconheceram 
que erraram ao invadir a sede da Delegacia do Mi
nistério da Fazenda; não eram nem pleiteantes da 
reforma agrária, eram pequenos proprietários que 
acabaram· causando essa confusão que, inclusive, já 
foi resolvida. O Governador Britto falou que hoje se 
reunirão no gabinete do Vice-Presidente Marco Ma
ciel, às 18h30min, os agricultores com a comissão 
designada pelo Presidente. Esse assunto está equa
cionado. Em nenhum momento, repito, o Presidente 
da República disse que tinha posições extremadas 
com relação à reforma agrária. Absolutamente não. 
Agora, quero dizer que o melhor momento que me 
lembro da reforma agrária lei vivido sob a Presidên
cia de Fernando Henrique Cardoso, com o Francisco 
Griizzfanó como Presidente do Incra, inclusive fui 
para aquela tribuna fazer um apelo para que ele fi
casse no cargo. Disse que ele não tinha nada a ver 
com a gravação. Ele, em questão de 2 meses, to
mou, talvez, duas das dec~ões mais importantes, 
que eu me lembre, sobre reforma agrária. Primeiro, 
projeto de lei dele, que temos que votar com urgên
cia, não pode ficar nas gavetas da Câmara e nem 
nas do Senado, pois detennina que no momento em 
que o Incra desapropria, nào pode o proprietário pro
telar. Essa é a principal fonte da rebelião. O Incra 
desapropriou, as pessoas estão se preparando para 
receber a terra, e o proprietário entra na Justiça e 
demora 3 anos discutindo. Enlão, o projeto que o Sr. 
Francisco Grazziano elaborou- e está para ser vo-
,. ~-. ·=~· ~..... · ........ ?nrnorlou. o pfcprie-
j ~ . ----\.:: z,,J;;;nizB.ção 
(::1 ,_,::.;-;:,-·-.:~:r?~- ':-:k},: -.'~ ;J".o::tr?. é entregue. O se
gundo entendimento que ele fez, e foi excepcional, 
que ele teria conseguido 3 milhões e 500 mil hecta
res da área do Exército qoo, pela primeira vez na 
história, concordou em entregar algumas de suas 
áreas para a reforma agrária. Foram duas grandes 
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med~as. Por isso que eu, da tribuna, fiz um a pelo 
ao Presidente Fernando Henrique que deixasse o 
Sr. Grazziano no cargo, porque ele eslava fazendo 
um excepcional trabalho. O que não pode é terminar 
esse trabalho. O Presidente Fernando Henrique é 
bem intencionado em termos de reforma agrária, co
nhece o assunto, vive o assunto e quer fazer algo. 
Agora, com toda sinceridade, se hâ uni poder que 
não tem autoridade para falar é o Congresso Nacio
nal. Um dos motivos que derrubaram o Sr. João 
Goulart, foi quando ele fez um decreto querendo de
sapropriar as terras em volta das estradas federais 
na Amazônia, no Pará, etc. Foi um dos projetas que 
detenninou a sua queda. Nesse Congresso não tive
mos coragem de fazer nada até agora Inclusive, na 
Constituinte, o tema reforma agrária regrediu e a 
Constituinte foi inferior ao EslatuiD da Terra, de Cas
tello Branco, e mesmo assim não tiveram coragem. 
Colocaram na Constituição "de acordo com regula
mentação", a qual até hoje não aconteceu. 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) -Sena
dor Eduardo Suplicy, lamento informar que o tempo 
de V. Exi já está encerrac!o. Peço que conclua o seu 
pronunciamento, porque ainda há oradores inscritos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Diante da ob
servação do Senador Pedro Simon, finalizo com 
urna sugestão ao Presidente Fernando Henrique . 
Cardoso e ao Senado: concluamos, antes do térmi
no dessa Sessão Legislativa, a questão do Sivam, 
retterando a necessidade - já abraçada, como per
cebo, pelo Relator Ramez Tebet- de se fazer licita
ção pública Assim, superado o Projeto Sivam, pode
remos ter a volta do Presidente Francisco Grazzia
ne, que, segundo o Senador Pedro Simon, estava 
caminhando bem. 

Se decidimnos pela necessidade da licitação 
píillica, concluiremos o episódio Sivam; Francisco 
Grazziano poderá voltar à Presidência do Incra e 
acelerar o projeto de reforma agrária, até porque, 
pelo que se sabe, ele saiu para evitar que houvesse 
quaquer problema de corrupção no Brasil. 

Mutto obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (lúcio Alcântara) - Con

cedo a palavra ao Senador José Roberto Arruda, 
como líder. 

OSR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, SRAs e Srs. Senadores, eu gostaria de pedir a 
atenção de V. Ex"s e, particularmente, dos líderes 
dos partidos políticos que compõem o Senado Fede
ral, para o seguinte entendimento: aprovada a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação na Comissão de 

Educação, acolheu-se também uma súgestão de au
toria do eminente Senador José Eduardo Outra 
Qual foi essa sugestão? De que todas as emendas 
que não haviam sido aprovadas pelo relator da Lei 
de Diretrizes e Bases, Senador Darcy Ribeiro, e que 
deveriam ser destacadas para a discussão e vota
ção em Comissão deveriam, ao contrário; merecer 
destaque, discussão e votação em plenário. 

Foi exatamente essa a sugestão do Senador 
José Eduardo Outra, secundado pelo Senador Lúcio 
Alcântara que preside a Mesa, neste momento, que 
propiciou que a Comissão de Educação aprovasse a 
Lei de Diretrizes e Bases para que pudesse ser en
viada a plenário. Tendo sido a LDB remetida a ple
nário, fui incumbido de promover o primeiro entendi
mento com as Uderanças de todo os partidos políti
cos para que cada um estabeleça, junto c:om os Se
nadores que compõem cada um dos partidos, quais 
as emendas que devem ser consideradas prioritá
rias, dentro da linha de raciocínio levantada pelo Se
nador José Eduardo Outra 

Em seguida, o Presidente José Samey deixou 
claro, . na primeira sessão da semana passada do 
Senado Federal, que cada Líder deveria, dentro do 
seu Partido, fazer as consultas para escolher as 
emendas que irão ser consideradas prioritárias e, 
portanto, vão merecer no acordo de Uderanças o 
destaque em plenário. Transcorrido o prazo de uma 
semana, dado pelo próprio Presidente do Senado 
Federal, acordamos, hoje, que haverá uma reunião 
na próxima terça-feira, às 17 horas e 30minutos, no 
gSbinete do Presidente do Senado, com a presença 
dos líderes de todos os Partidos que compõem o 
Senado Federal, cada um munido das prioridades 
de seu Partido, para que juntos possamos escolher 
que emendas consideradas prioritárias serão desta
cadas e merecerão discussão e votação em plená~ 
rio. A reunião, repito, será na terça-feira, às 17 horas 
e 30 minutos, no gabinete do Presidente do Senado. 

Aqui do plenário, em nome da Liderança do 
Governo, reitero convite a todos os Líderes para 
essa reunião, que será presidida pelo Senador José 
Samey e solicito a todos os Senadores que, em reu
niões preliminares com suas Uderanças, decidam as 
prioridades de cada Partido. 

Estaremos assim, a partir de terça-feira, às 17 
horas e 30 minutos, dando conseqüência à tramita
ção do que eu pessoalmente reputo um dos assun
tos de maior importância em tramitação no Congres
so Nacional: a Lei d~ Piretrizes e Bases da Educa
ção, que pode revolucionar a educação brasileira 

O nosso propósito - e isso devo deixar público 
- é que, estabelecido o entendimento na reunião da 
próxima terça-feira, possa, em seguida, a Lei de Di-
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retrizes e Bases entrar na pauta de discussão e vo
tação no plenário do Senado Federal. 

Desejo registrar também, Sr. Presidente Lúcio 
Alcântara, que, como não tive o privilégio de fazer 
um aparte ao Senador Jefferson Péres hoje, acordei 
com S. Ex• que, na sessão de amanhã e na de se
gunda-feira, vamos debater um pouco mais os mo
mentos históricos importantes da vida polí!icàbrasl
lei ra, até para que não se passe a impressão de que 
apenas a UDN esteve aqui presente da vida política 
brasileira, pois o PSB também trará a sua homena
gem aos momentos históricos dos anos 50. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (lúcio Alcântara) - Con
cedo a palavra à SI" Senadora Marina Silva, pedin
do-lhe que seja breve no seu pronunciamento, por
que não temos número em plenário. Se fôssemos 
cumprir rigorosamente o Regimento, terlarnos de en
cerrar a sessão, mas ficaríamos privados do seu 
pronunciamento. Portanto, peço a V. Ex"- que seja 
breve. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AG. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, agradeço à Mesa pela 
compreensão. Serei breve. 

Tratarei de um problema que considero grav!s
simo, pois refere-se à ·saúde, à vida das pessoas, 
pri.ncipalmente aquelas dos Estados da Região Nor
te que dependem de tratamento fora do domicílio, 
nos grandes centros, corno é o caso de uma parte 
da população do Estado do Acre. 

O meu Estado, em virtude da ausência tanto 
. de médicos especializados para determinadas doen
ças como de equipamentos para diagnósticos, tem 
um número muito grande de pessoas que precisa de 
tralamento nas áreas de câncer, neurologia, otorri
nolaringologia, endocrinologia e reumalologia fora 
do domicílio. Hoje cerca de 250 pessoas estão fa
zendo esse tratamento, das quais 80% dirigem-se 
para Goiània, Brasma, São Paulo, Belo Horizonte e 
Rio de Janeiro. _ 

Ocorre que o Governo do Estado do Acre não 
tem condição de fornecer o TFD (tratamenlo fora do 
domicílio), e as pessoas pobres não têm como fazer 
a viagem. Muitas delas ou morrem à míngua ou vêm 
como indigentes e se colocam na casa de alguém 
que os socorre, mas sem terem a mínima condição 
de fazer um tratamento adequado, numa situação de 
penúria. 

Em um ano, cerca de 5 mil pessoas procuram 
esse tipo de tratamento, o que, infelizmente, não 
está sendo possível desde 1995, por falta dos recur-

sos necessários. Minha posição é de solidariedade 
com essas pessoas. Estarei em contato, por meio de 
ofício ou audiência, com o Ministro Adib Jatene, para 
que sejam destinados recursos para que os Estados 
da Federação que não dispõem desses meios pos
sam oferecer o tratamento fora do domicílio. 

Gomo alguém que sempre precisou fazer trata
mentos fora do Estado, em vários momentos eu con
tei com a assistência de pessoas e não da institui
ção no Estado; por isso, sei o quanto é difícil não se 
poder contar com o devido apoio. 

Foi até criada uma associação, no Estado do 
Acre, das pessoas que precisam de tratamento fora 
do domicmo. Refiro-me à APEC, que está tentando. 
fazer com que o Governo Federal compreenda que 
o Estado do Acre não dispõe dos meios necessários 
para socorrer a vida dos seus entes queridos, muitos 
dos quais precisam de tratamento de otorrinolaringo
logia, cardiologia e neurologia fora do seu Estado. 

Estou fazendo este registro por saber o quão 
importante é esse socorro para a vida das pessoas, 
principalmente para aquelas que são mais necessi
tadas- Muito obrigada 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - Os 
Srs. Senadores Odacir Soares, Emandes Amorim e 
Carlos Wilson enviaram discurso à Mesa para serem 
publicados na forma do diSposto no art. 203 do Regi
mento Interno. 

S. Ex>s serão atendidos. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RQ) - Sr. Pre

sidente, S,... e Srs. Senadores, nestes tempos ainda 
marcados pela profusão de mensagens perpassa
das de generosos sentimentos gerados pelas cele
brações de Natal e Ano Novo, impõe-se que eu res
salte, dentre as muitas que recebi, uma que me to
cou singularmente. 

Refiro-me ao cartão que me foi enviado por Mi
chel Schooyans, professor catedrático da Universi
dade de Lovalna. na Bélgica Refiro-me, ainda, ao li
vro que acompanhou esse cartão e, também à dedi
catória nele inserida 

O cartão, a dedicatória e o livro, constituem o 
pretexto e o tema do pronunciamenlo que, agora, 
passo a proferir: 

O cartão, postado em Louvain-la-Neuve, em 
15/09195, veio-me às mãos, nos primeiros dias de 
dezembro, vazado nos seguintes termos: 

"Exm" Sr. Senador, o caro amigo Hurn
berlo Vieira me brindou com sua magnífica 
publicação Populaçao, Soberani3 Nacional 
Parabéns. Persista na luta! trat&se do ft.tt.ro 

·daNação". 
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O renomado escrttor e professor universitário 
estava se referindo, não sem certo esbanjamento de 
generosidade, à coletànea que fiz publicar de meus 
pronunciamentos sobre planejamento familiar e so
bre a cruciante questão demográfica brasileira, na 
qual as nações prósperas tentam interferir, por inter
médio de organizações internacionais que aqui 
atuam, promovendo a esterilização e fomentando o 
aborto, porque isso atende a obscuros objefivos he
gemõnicos dos povos do chamado Primeiro-Mundo. 

Mesmo descontados o excesso de gentileza do 
autor, os termos desse cartão, altamente estimulan- ~ 
tes, confirmaram-me na convicção de que a resis
tência à vaga anfivida, desencadeada pelos expoen
tes da "nova ordem mundial", alonga suas trinchei
ras e posta seus combatentes até mesmo em territó
rios sob seu domínio e jurisdição. 

Quanto à dedicatória estampada na primeira 
página do livro, que não tardarei a comentar, esta 
expressa-se nos seguintes termos: 

"Exmo. Sr. Senador Dr. Odacir Soares, 
defensor intrépido dos direitos dos mais fra
cos, bem como da soberania nacional. 

Com um abraço e o respeito de Michel 
Schooyans" 

Honra-me muito, SR. Presidente, ter de admitir 
que, efetivamente, nesses pronunciamentos consa
grados à questão demográfica, a tõnica incidiu sobre 
a defesa da soberania nacional, que entendo grave
mente ameaçada desde que, visando a objefivos es
tratégicos ligados a seus interesses exclusivos e ex
cludentes, outras nações, sem nos consultar, resol
veram intervir no ritmo de nosso crescimento demo
gráfico, impondo-lhe uma freada tão drástica, que já 
nas primeiras décadas do segundo milénio, atingire
mos o índice zero de crescimento, se persistirem as 
tendências detectadas no censo demográfico de 90. 

Da mesma forma, ao opor-me à legalização do 
aborto - que jamais deixarei de considerar como 
umà elirllítlaÇãó -de- Víâas- humanas legafriranm con
sentida- na verdade estava concedendo ênfase ain
da maior à defesa dos fracos e inocentes. Estes, 
embora portadores de vida humana, desde sua con
cepção, são privados do diretto de nascer, pelos que 
temem que eles venham a constRuir uma séria 
ameaça à tranqüilidade dos povos eugénicos, se-
nhores dos bens deste mundo. • 

Justamente por isso, é que m"ito me desvane
ce ver essa atuação reconhecida e proclamada por 
um dos especialistas em questões demográficas 
mais acalados no mundo contemporâneo. Basta di
zer, Sr. Presidente, que Michel Schooyans além de 

emprestar o maior brilho à cátedra de Filosofia Políti
ca, Ideologias Contemporâneas e Moral Social que 
detém na Universidade de Lovaina, além das deze
nas de livros que vem publicando sobre o ·assunto, 
desde 1963, é, ainda, membro ilustrado da Pontifícia 
Academia de Ciências Sociais, do Pontifício Conse
lho para a Família e da Pontifícia Comissão de Justi
ça e Paz. 

Diga-se, en passant, Sr. Presidente, que o co
nhecimento de Michel Schooyans sobre o Brasil e 
seus problemas, advém do longo período em que 
ele viveu no Brasil, quando, de resto, lecionou na 
Universidade de São Paulo, de 1959 a 1969. 

Por último, Sr. Presidente, um breve comentá
rio sobre o Uvro com que me brindou seu autor, Mi
chel Schooyans. 

Sua versão original data de 1994 e foi publica
da em Paris, sob o título de "Bioethique et Popula
tion'. O exemplar que me foi ofertado é a versão em 
língua espanhola, da lavra de Claudia Ponce Sala
zar, publicada no México, em 1995, pelo Instituto 
Mexicano de Doctrina Social Cristiana, sob o título 
de 'Bioética y Poblation". 

Gérard-François Dumont afirma, em epígrafe 
ao prefácio de sua autoria, que "Bioética y Pobla

. tion' é "um livro que se deve devorar urgentemente 
para que se possa amar a vida". 

Com efeito, em suas duzentas e trinta e cinco 
páginas, o direíto dos "não nascidos", à vida, é sus
tentado com argumentação caJJdente, apoiada em 
sólido e amplo oonhecimento do assunto. · 

Nelas são oferecidas respostas lúcidas e con
sistentes a duas perguntas que, segundo Gérard
François Dumont, são fundamentais para a com
preensão de nosso tempo. Ei-las: 

"Que ética do homem é reconhecida 
num momento em que as técnicas biométi
cas progridem rapidamente? 

Que devemos pensar da evolução da popula-
çao mundial?" _ 

Todos os debates travados atuiilmenle em tor
no dessas questões, são iluminados progressiva
menta pelo autor, cujo senso pedagógico levou-o a 
desenvolver os seus temas numa cadeia habilmente 
concatenada de perguntas e respostas. 

Cada urna das 146 perguntas agrupadas em 
16 capítulos recebe uma resposta sintética desen
volvida em urna página e meia aproximadamente. 

Essa metodologia toma impraticável o resumo 
do livro, já que, conforme observa o prefaciador da 
obra, "cada resposta curta é síntese de numerosos 
anos de trabalho, de reflexão e de encontros". 



50 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

Todavia; quem como eu, sente-se impelido a 
dar a conhecer o valioso conteúdo desse üvro, não 
pode deixar de adotar o recurso da amostragem, 
para exemplificar a metodologia adotada pelo autor, 
assim como para pôr em relevo, pelo menos, algu
mas dentre muitas passagens dignas de serem cita
das. 

Como exemplificação do procedimento adota
do pelo autor, cite-se aleatoriamente o capitulo 2 in
titulado "A criança não-nascida", no qual são aduzi
das respostas a 13 perguntas, dentre as quais, por 
amostragem, selecionamos a 1 ()li pergunta e o item 
C da resposta: 

" 1 O. Nós nos temos revelado sensí
veis à qualidade de vida. Muitas crianças 
concebidas serão infelizes e não terão uma 
vida de qualidade. O aborto previne este 
problema e o resolve? Resposta: 

a) 
b) 
c) Se é legítimo matar um ser humano 

porque corre o risco de ser tão pobre que 
sua vida não valeria a pena ser vivida, então 
é legítimo matar a todos que, já agora, pa
decem fome. Evidentemente, ninguém se 
atreveria a sustentar esta ilação que, não 
obstante, é rigorosa. 

O vício do raciocínio aparece, assim, 
muito claramente: a solução da pobreza não 
é suprimir o pobre, é antes compartilhar com 
ele". 

Quanto aos destaques que se impõem, eu cita
ria, entre muitas outras passagens, aquela em que 
ele adverte: 

"0 perigo maior da século XIX, nos planos moral, 
social, eoonõmico e político foi a miséria imerecida da 
classe trabalhadora, à qual irrpõe-se acrescentar a ex
ploração colonial. O problema maior de nosso tempo é 
ainda mais grave do que o do sécUo XIX. Trata-se do 
desprezo imerecido de que é vitima a vida hlmana em 
todO o mundO .... Sua extrema gravidade se manifesta. 
sobreludo, quando Passamos a assistir a uma campa
nha mundial que tem como objetivo não apenas cortar 
as fontes da vida pela trivialização da esterilização, 
mas também legalizar o aborto, e talvez, dentno de 
pouco tempo, a eutanásia". 

Merece destaque, também, a demonstração 
que faz, Michel Schooyans, de que devemos saber 
dizer "não", sempre que nos defrontamos com falsos 
consensos. Diz o autor: 

"É inexato que a democracia se defina essen
cialmente pela aplicação mecânica e cega da regra 

da maioria. Em 1931, na Itália, cerca de 99% dos 
professores universitários fizeram um juramento de 
fidelidade a Mussolini. Hifier, por sua vez, foi legiti
mado por maioria parlamentar". 

Após sustentar que, modernamente, a democra
cia, em sua essência se define como um consenso 
lu:ldamental de todo o corpo social, que acolhe e sus
tenta o direito de todo o homem a viver, e viver com -
dignidade, assim conclui o professor Schooyans: 

"Quando o consenso em relação a este direito 
fundamental é rompido, corre-se o risco de regredir 
aos privilégios, às injustiças, e às crueldades dos sé
culos de ferro, dando-se livre acesso à barbárie". 

Por fim, Sr. Presidente, já que não me é possí
vel trazer à colação todos os trechos dignos de des
taque na obra de Michel Schooyans, cito este último, 
no qual, contraditando o que alardeiam os meios de 
comunicação, o autor busca prevenir, apoiado em 
dados irrefutáveis, que os riscos de envelhecimento 
que pesam sobre algumas populações, inclusive o 
de sofrerem urna "implosão demográfica•, são clara
mente mais reais do que os riscos apontados pelo 
temor de uma propalada "explosão demográfica". 

Sr. Presidente, fica, pois, registrado meus 
agradecimentOS pelo recebimento de Bioética y Po
blacion, cuja leitura eu recomendaria a todos os par
lamentares que, em suas alternativas de voto, mui
tas e muitas vezes, deverão se defrontar com esse 
momentoso problema. 

Valho-me, agora, de Gerard-François Dumont, 
para dele extrair o fecho, deste pronunciamento: 

• A Bioética y Ploblation proporciona-nos tudo o 
que justifica a vocação do homem para, simples
mente, amar e defender a vida". 

1: o que penso! . 

O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO) -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. SenadOres, recentemen
te, o País, por meio do Congresso Nacional, viveu 
momentos de extrema perplexidade, relacionados 
com o tratamento dado aos recursos públicos no Or
çamento da União. 

Refiro-me, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senado
res, à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o 
Orçamento da União e à Comissão Especial do Se
nada Federal sobre as Obras Inacabadas. 

Ambos os acontecimentos revelaram ao Brasil 
fatos estarrecedores, mamados pela corrupção e 
pela irresponsabilidade na utilização do dinheiro pú
blico. Os fatos foram sobejamente graves para sus
citar um anseio generalizado por medidas severas, 
visando a coibir abusos e desvios no futuro. No en
tantq, é de pasmar, os dias passam e se vai insta-
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lando a impressão que, no que diz respeito a conse
qüências práticas, a questão se estã, sorrateiramen
te, transformando em "pizza". 

Em relação à sistemática de estudo, debate e 
aprovação do Orçamento, permanecem em vigor os 
mesmos mecanismos que favoreceram a corrupção, 
o desvio e a ineficiência: as emendas individuais. Ao 
Orçamento de 1996, por exemplo, foram apresenla
das mais de seis mil emendas individuais. Isso, por 
si só, já é um absurdo. Mas o problema se exacerba 
quando, por meio de uma simples análise, se detec
ta que a grande maioria dessas emendas não aten
de aos interesses do Estado como um todo, não se 
insere no contexto de um planejamento local integra
do e ilude o povo com a promessa de recursos que 
depois serão contingenciados ou insuficientes para a 
conclusão das obras às quais se destinam. 

Outro aspecto é o que se refere ao problema 
das obras inacabadas. Com esforço digno de lou
vor e uma realista decisão de encarar a verdade, 
uma Comissão de Senadores, presidida pelo emi
nente Senador Carlos Wilson, da quai foi relator o 
também eminente Senador Casildo Maldaner, per
correu o Brasil e dessa pesquisa resultou um tra
balho corajoso, intitulado "0 Retrato do Desperdf
cio no Brasil", ou "0 Mapa do Abandono no Pais 
do Desperdício.". 

Os dados apresentados por esse documento 
compõem uma paisagem de vergonha e desalen
to: Duas mil e duzentas e catorze obras públicas 
inacabadas em todo o Brasil. Algumas delas até já 
perderam a razão de ser ou se inviabilizaram pelo 
abandono. Dessas obras, mil e duzentas e treze 
consumiram dez bilhões e cento e setenta milhões 
de reais. Segundo os Senadores da Comissão, es
ses valores permitem inferir que aproximadamente 
quinze bilhões de reais foi o total dos recursos pú
blicos investidos em obras diversas que nunca fo
ram concluídas. Isso concretiza, sem sombra de 
dúvida, uma sangria extremamente grave para a 
saúde política, democrática, econõmica e moral da 
Nação. 

A virtude maior do trabalho da Comissão de 
Senadores foi o de alertar o Pafs para a necessida
de de criar condições éticas e instrumentos legais 
que impeçam a repetição desses casos no futuro. É 
um imperativo moral, destinado a livrar o País de fa
tos tão destrutivas e deprimentes. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é impe
rioso assumir os ensinamentos obtidos dos dois 
acontecimentos aqui mencionados, para não deixá
los no esquecimento, para não submeter o Pais a 
novos e idênticos vexames futuros. 

De minha parte, proponho a criaçi!o de uma. 
comissão suprapartidária, composta por Senadores; 
e por Deputados, para anafasarem em conjunto a&ê. 
obras prioritárias de cada Estado e des!inarem oo 
Orçamento, por meio de emenda de banca:b. os va., 
fores necessários à conclusão e ao eqtipamen1!:J 
das obras inacabadas. Essa é uma iniciativaque lulf
go pertinente e urgente. 

A Nação que não tira lições de sua fisl1ria está 
fadada a repeti-la com dor e desilusão mais iJrtes. 

Era o que tinha a dizer! 

O SR. CARLOS WILSON (PSDB-PEJ -Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,. o Brasil é-, sem 
dúvida, um país muito curioso. Premido pela neces
sidade, é capaz de produzir coisas noláveis para. 
em seguida, esquecido da importância iiKjueslioná
vel do feito, dar-lhe as costas, renuncianOO a rique
zas a que nenhuma outra nação renunciaria 

Refiro-me, particularmente, ao Pragrnma da Ál
cool, que nos deu uma tecnologia, única no mundo, 
para utilização em larga escala de um COIIÍIUStille! 
renovável, independente do mercado inlllmacional 
do petróleo. · 

Além dessa vantagem estratégica, já canstala
da pelos Estados Unidos,. que estarão lançando. em 
fevereiro próximo, o seu programa do álcoal, essa 
fonna de produção de energia apresentawnnúmero 
incalculável de vantagel'll! para o Brasil 

A primeira delas é de ordem econlmica. Para 
produzir a mesma quantidade de energia. a ~ 
emprega 152 vezes mais pessoas que a iOOúslria do 
petróleo. Para um investimento total de 11,73 bilhõ
es de dólares, desde a sua criação, em 1915, n Pro
grama economizou divisas para o Pais m.m lotai de 
27 bilhões de dólares, segundo dados da AssQcia-. 
ção das Indústrias de Açúcar e de Álcool do EstadQ 
de São Paulo (AIAA). 

Para produzir 12,5 bilhões de litros da ák:oo{ 
anualmente, a agroindústria sucroalcooleira- que, 
também produz 12,5 milhões de toneladas de aç(h 
car, segundo dados da Ass<lciação - elllJega dire
tamente um milhão de trabalhadores. 

O investimento por emprego nesse selcr" é da 
apenas 11 mil dólares, contra 91 mil na iOOústiia au
tomobilística e 220 mil na química e na pelroquíni
ca. Se forem considerados também os 9lqlf8gas in
diretos, chega-se à cifra de um milhão e Q1inlTel!llls 
mil trabalhadores. · 

A movimentação financeira em lemo cb sefmr.· 
sucroalcooleiro nacional na safra 94/95 !ai da ordem. 
de 8,9 bilhões de dólares;. assim distribuídas: S,91'll. 
desse total corresponderam a insumas, 21,76% à 
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produção agrícola, 23,37% a armazenamento distri
buição e vendas e 23% a impostos. 

Os ganhos de produtividade do setor têm sido 
constantes. De acordo com a Fundação Getülio Var
gas, a queda dos cuslos de produção do álcool tem 
sido em média de 3.2% ao ano, graças aos perma
nentes investimentos públicos e principalmente pri
vados feitos em pesquisa no setor. 

Resolvidas questões legais e tarifárias e incor
porada tecnologia já disponível, as usinas paulistas 
poderão fornecer, em dez anos, até 3.000 maga
watts, um terço de Ioda a energia adicional de que 
aquele Estado irá necessitar. A venda de energia 
não será, portanto, como se vê, um mero subprodu
to dessa atividade, mas um negócio de dimensões 
comparáveis aos do açúcar e do álcool. 

Além de tudo isso, o álcool é um combustível 
limpo. Foi graças à sua adição, na proporção de 
22% à gasolina, que o Brasil se tornou o primeiro 
país do mundo a se livrar do chumbo tetraetila da 
gasolina - um dos elementos mais tóxicos lançados 
ao ar das grandes cidades -, providência imediata
mente seguida pelos Estados Unidos da América 

A utilização do bagaço da cana como combus
tível e do vinhote como fertilizante, transformando 
esses resíduos em valiosos insumos, também de
monstra, inequivocamente, as qualidades "verdes" 
dessa forma de produção de energia. Ademais, as 
plantações de cana-de-açúcar absorvem o C02, um 
dos responsãveis pelo efeito estufa, gerado pelos 
combustíveis fósseis. 

T odes esses argumentos demonstram que, ape
sar da questão do preço e de alguns fatores que hoje, 
circunstancialmente, lhe são desfavoráveis, o álcool 
não pode e não deve ser abandonado, por ser l.l11a 
das melhores altemalivas energéticas do ITU'ldo. 

Capaz de fixar o homem ao campo, ajudando a 
conter o fluxo migratório, a agroindústria do açúcar e 
do álcool tem enonne importância no presente e 
será vital no futuro, quando a produção de petróleo 
começar a declinar ou quando a poluição do ar se 
tomar insuportável nas grandes cidades. 

Por todas essas nazões é que esperamos 
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso -
que irá receber parlamentares e representantes de 
empresários e de trabalhadores do setor- tenha a 
sensibilidade necessária para determinar as provi
dências imprescindíveis a uma política estável 
para o setor. 

É preciso que este Governo C0"1Jreênda a im
portância histórica, estratégica, económica. social ' 
ecológica do Programa do Álcool, um programa que, 

apesar do abandono a que foi relegado nos últimos 
anos, não perdeu a sua vitalidade. 

As pesquisas continuaram, o aperfeiçoamento 
de motores a explosão avançou e a população ainda 
tem boa lembnança dos carros a álcool, como de
monstrou pesquisa realizada no ano passado pelo 
Instituto Gallup. 

As possibilidades desse combustível, num futu
ro que pode estar bem próximo, são imensas. Sabe
remos, então, que o investimento realizado foi valio
so, porque estaremos colhendo os dividendos resul
tantes de nossa competência e de nossa capacida
de de trabalho. 

É o que todos nós esperamos que o Senhor 
Presidente da República compreenda. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcêntara) - Nada 

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão deliberativa or
dinária, a realizar-se amanhã, às 9 horas, a seguin
tes matéria: 

ORDEM DO DIA 
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - Nada 

mais havendo -a tratar, a Presidência vai encenrar os 
trabalhos, designBnclo para a sessão deliberativa or

. dinária, a realizar-se amanhã, às 9 horas, a seguin
tes matéria: 

ORCE"' DO DIA 
-1-

PROJETO DE RESOLUÇÃO III" 4, DE 1996 

(Em nagime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 39, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n"- 4, de 1996 (apresentado como conclusão 
do Parecer n"- 13, de 1996, da Comissão de Assun
tos Econõmicos), que autoriza o Estado do Tocan
tins a prestar garantia no vator de trinta e quatro mi
lhões de reais, acrescida dos respectivos encargos 
financeiros (acessórios), junto ao Banco do Brasil 
S/A, destinada a financiar a execução do Programa 
de Cooperação Nipo-Brasileiro para Desenvolvimen
to dos Cenrados - PRODECER III - Piloto; a ser im
plantado no Municfpio de Pedro Afonso, TO. 

-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO III" 5, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento no. 40, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n"- 5, de 1996 (apresentado como conclusão 
do Parecer n"- 14, de 1996, da Comissão de Assun-
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tos Económicos), que concede au1orização para ele
vação temporária de limite de comprometimento e 
para contratação de operação de crédito externo en
tre o Estado do Ma10 Grosso do Sul e o Fundo Fi
nanceiro para Desenvolvimen10 da Bacia do Prata -
FONPLATA, no valor de até vinte milhões de dólares 
norte-americanos, cujos recuses serão destinados a 
financiar, parcialmente, o Projeto de Pavimentação As
fáltica da Rodovia MS-141, trecho lvinhema-Naviraí. 

-a-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N"-61, DE 1995 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n" 61, de 1995 (n" 182/94, na 
Câmara dos Deputados), que permite a admissão de 
professores, técnicos e cientistas estrangeiros pelas 
universidades brasileiras e concede aulonomia às ins
tituições de pesquisa cientifica e tecnológica, tendo 

Parecer favorável, sob n" 5, de 1996, da Co-
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 
(Terceiro dia de discussão) 
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - Está 

encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h36min.) 

DISCURSO DO SR. lAURO CAMPOS 
PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 31-01-96 
QUE SE REPUBUCA POR HAVER SAlDO 
COM INCORREÇÕES NA ANTERIOR. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Se
nadores, realmente me parece preocupante a des
valorização do Real frente ao Dólar. 

A mim jamais passou peia cabeça que a des
valorização do câmbio pudesse ser proporcionada 
por corvos e outros agentes aéreos que pretendem 
pousar na vida sorridente do Presidente e de sua 
equipe. Não me parece também que Sua Excelên
cia, o Presidente da República, esteja preocupado 
com esses falOs cá de baixo. Parece que Sua Exce
lência veio ao Brasil preparar a sua mala para urna 
nova viagem de lua-de-mel. É a lua-de-mel consigo 
mesmo, em que se encontra desde a posse. Agora, 
preparando a mala para outra viagem, Sua Excelên
cia teve essa surpresa. 

O Sr. Pedro Malan, já há mais tempo, havia 
dito nos Estados Unidos que o FMI tinha realizado 
um plano que estava realmente destruindo e empo
brecendo mais os povos da América Latina E disse 
mais: que esses projetes, que esses planos, que 
esse enxugamen10 não era aplicado aos Estados 

Unidos e aos países economicamente avançados. 
"Portan10 - dizia ele - são dois pesos e duas medi
das". Aqui é a medida dos R$70,00 de salário míni
mo por mês, que perdurou durante muito tempo, e 
que há pouco tempo passou para R$1 00,00. En
quanto isso, na França, o salário mínimo é de 
US$1.200 e, no Japão, esse salário mínimo já se 
aproxima de US$3.000, sendo que a renda per cap
ta daquele país é de US$33 mil. 

Ao abrirem as portas para as importações, com 
um taxa de câmbio que um dos dire10res do Banco 
Central pretendia que fosse de dois dólares por um 
real, ou seja, fixar o dólar a cinqüenta centavos de 
real, privilegiando, obviamente, os importadores de 
carro, os importadores de artigo de luxo, porque os 
artigos importados não entram na cesta de consumo 
dos pobres, o Plano Real, ab initio, constilliu em 
somar às agruras internas as pressões e os arro
chos internos que pesavam sobre o trabalhador bra
sileiro~ O componente perverso externo, permitindo 
que os ricos comprassem perfumes, carros, chocola
tes, artigos de luxo com dólar subsidiado e ainda re
duziu as alíquotas de importação, favorecendo mais 
ainda as camadas privilegiadas do Brasil. 

Pedro Malan diz que foi isso que aconteceu, 
que o Plano vem pedir desculpas por ter obedecido 
às regras do FMI. Agora, na fndia, o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso volta a falar a mesma coi
sa e começa a acusar o FMI pelo desemprego no 
Brasil. Como é que a situação do trabalhador brasi
leiro pode ter melhorado se o desemprego em São 
Paulo atinge a 13,6% da população economicamen
te ativa? Como é que pode ter melhorado a situação 
dos trabalhadores brasileiros se nós contamos com 
os mesmos 11 milhões de sem-teto e de sem-terra? 
Onde está a melhoria que auferiram os trabalhado
res brasileiros, quando nós vemos a Saúde sucatea
da e a Educação completamente desamparada? 

O que o Governo resolve fazer? Dividir a crise, 
que é global. Esta, sim, é uma crise global. Entretan
to, resolve dividi-la em diversas crisezinhas; micro
crises vistas pelo individualismo mais grosseiro e 
mais arcaico. A crise da Saúde vai ser resolvida 
criando Lm impos10 para a Saúde; a crise da Educa
ção será resolvida criando um novo imposto para a 
Educação; a crise das estradas e das rodovias será 
resolvida privatizando-as e criando o pedágio, obvia
mente, uma forma de conseguir recursos para esse 
se10r. Para a crise da Previdência Social já se fala, 
também, em mais um imposto. 

Rnalmente, entre outros mais, o Proer, que é o 
grande fundo com que o Governo brasileiro sustenta 
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os banqueiros nacionais, repassando não miseras da Carteira de Cârrt:Jio do Banco Central queria es-
centenas de milhões de reais, mas bilhões e bilhões · · tabelecer a taxa de cãmbio na base de US$1,00 a 
de reais: R$5.6 bilhões para um banco. Quinze bi· R$0,50. Se tivesse feito isso, jâ teria se mexido. nas 
lhões de reais é o quanto vai custar sustentar o Ba· bandas por quatro ou cinco vezes, porque a taxa de 
nespa. O Banerj também jâ canaliza para si e para o câmbio é totalmente artificial. E é uma taxa de cãm-
grande buraco negro do sistema financeiro nacional bio cuja artificialida:le visou importar partes, peças e 
os recursos escassos deste País. componentes, artigos de luxo, favorecendo os coo-

Portanto, é de se estranhar que alguém ainda sumidores ricos e, agora obrigando a entrar um crê-
acredite que essa economia, que foi entregue às for- dito externo qoo aumenta a dívida pública, um créál-
ças de mercado possa ser comandada por alguém, to externo qoo cobra apenas 1% daqueles compra-
corvo ou não corvo, do Governo ou da oposição. dores de carros à prestação e de objetos de luxo, 

Hâ poucos dias, o Partido Republicano dos Es· enquanto os pobres brasileiros não podem recorrer 
lados Unidos ameaçou impor o equilíbrio orçamentá· a esses e~réstimos externos e têm que pagar ju-

ros de SOA> ao mês. rio ao Presidente Bill Clinton. A conseqüência dessa 
ameaça de equilíbrio orçamentário e de limitação da O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) 
dívida pública norte-americana em US$ 4,9 trilhões -A Mesa informa ao nobre orador que a Hora do Ex-
foi a paralisação, por vinte e três dias, do aparelho pedíente será prorrogada pelo prazo de 10 minutos 
de Estado norte-americano, mostrando que o capita- pana que V. Ex< conclua o seu pronunciameniO. 
lismo não suporta o equilíbrio orçamentário, mos- O SR. LAURO CAMPOS - Muito obrigado. 
Irando que a dinâmica capitalista é incompatível com Como gostaria também de tratar de um outro assunto, 
o equilíbrio orçamentário e também com o equilíbrio vou dar por encerrado este tema da máxima importãn-
externo que jamais existiu. cia que rroslra como o Governo jâ está dividido, cada 

Nos últimos 65 anos o Governo dos Estados um falando uma linguagem, cada Ministério adotando 
Unidos apresentou 62 anos de déficit orçamentário. uma postura e os Ministros brigando l!ntre si. · 
E no Brasil, só para exemplificar, os últimos 66 anos· Abordare, àgona, um outro assunto. Durante a 
que antecederam à Proclamação da República lo- última campanha eleitonal, ficaram muito claras as 
ram todos de défiCit orçamentário. prioridades do Partido dos Trabalhadores: saúde, 

Aqueles que pensam que o capitalismo é uma educação e segurança. 
virgem, que o capitaliSmo é dotado de um estado de Assumi o meu rnaiK!ato e, levado pelo torveli· 
pureza esquecem-se das 346 guerras que foram lei· nho dos compassos políticos, abri mão de minhas 
tas no mundo capitalista depois de 1780, e das 76 prioridades, ou as inverti. Combati, por exemplo, o 
guenras internacionais a que se refere Eric Hobs- chamado Metrõ de Brasília- que, na realidade, não 
bawn, no seu úttimo livro. é metrõ coisa nenhuma, é um trenzinho de superfí-

Portanto, não é de se .estranhar que agora, cie. Companando os seus 40 km com os 1.350 Km 
querendo voltar ao desenvo!Viinentismo que ele ha· de extensão do Metrõ de Londres e cóm os 70m de 
via negado, passa o Presidente Fernando Henrique profundidade da estação de Montmartre do Metrõ de 
Cardoso a ter saudade de JuS<;elino Kubilschek, que Paris, ele é um arremedo de metrõ. 
ele criticou durante anos e anÇs. Fernando Henrique O sistema de metrõ exige a presença de várias 
Cardoso e Faletto escreveram um lívro demolidor, linhas que se entrecruzam - linha verde, linha ama-
crítico, a respeito do ·chamado desenvolvimento eco- rela, linha vermelha É, portanto, um sistema vertical 
nômico brasileiro e lati.ne~-americano. E agora, em e horizontal de transporte. É preciso que o passagei-
uma de suas múltipi?S mei<!ffi9rfoses, ele volta a ro desça em una estação e, através de escadas ro-
apoiar Juscelino Kubi1scl1Ei~,' 8quele que rompeu Jantes ou de elevadores, como acontece na Estação 
com o FMI - ao contrário dele, que se subordinou às de Montmarlre, suba para outro nível onde passa 
regras do FMI impostas ao Brasil, à:Argentina, ao uma outra linha. E, assim. através de trocas sucessi-
México, à Venezuela e a outros: países. vas, poderão usuário chegar a 200m ou 300m do lo-

É de se estranhar que presenciemos de novo cal onde deseja ir. 
essa mudança completa de posição. Se eu fosse Aqui em Brasília, há pontos em que o passa-
apoiador do Governo, estaria realmente um tanto geiro de Samambaia tem que andar 4km para che-
perplexo porque não saberia que rumo tomar diante gar à estação do chamado Metrõ. Trata-se apenas 
de um Governo comó-este que· não mexe apenas na de um abuso do nome, porque não é realmente um 
taxa de câmbio porque é obrigado a fazê-lo. O Diretor metrõ. 
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Eu, qua fui um crít:-::o acerto do metrõ, cm nome percebendo'que o nosso desiderato não seria alcan-
da solidariedL'C!o, abri mà:l de tudo~ para fazer ume~ çado, retirei o meu nome do apoiamento a esse pro-
emenda co~j0ma que viesse fortale-::er as reivindicações cesso que~ verifiquei ser um grande equívoco. 
do Distrito F:x!Gd. Em vez de educaçà:l. saúde e ce- Portanto, no próximo Orçamento não contem 
gurança, assinai, eom toda a ~Bancada do Distr~o Fe- com a minha boa vontade; não contem com a minha 
deral, uma emenda, pensando que irí ~mos fc;vorecer à assinatura para que um maior poder de barganha 
nossa cidade. Passei por cima das mi~has c;:..r!'ik'ÇCcs sej,, atribuído à Bancada dos representantes da Uni-

' . dac.a da Federação. 
e peço perdão, agora, aos meuS e.elfnres. O que estou dizendo, aqui, hoje, o Senador 

Fiz rnuito mal em acreditar que, assim proce- Coutinho Jorge jâ pôde colocar na semana passada 
dendo, estaríamos trabalhando para melhorar as em um discurso no qual s. Exª também mostra a 
condições econõmico-financeiras do Distrito Federal. sua frustração diante da proposta da reunião da 
Aconteceu que. no final do processo, senti-me ila- emenda conjunta O seu Estado fez uma carta da 
queado na minha boa-fé, porque o valor obtido para qual S. Ex• participou. O Senador trouxe o seu arre-
o metrô foi o 1112ior de todos: R$20 milhões. ~Para a pendimento ao Plenârio. 
Fundação Hospitalar foram solicitados R$263 milhõ- Portamo, nesta sociedade individualista, nesta 
es e obtidos R$30 mil; o valor solicitado para o sa- sociedade do eu- segundo Jeremy Bentham: "o meu 
neamento bé.sico de Samambaia foi de R$1 O milhõ- eu é tudo e diante dele o resto do mtlldo não vale 
es e o obtido foram R$5 milhões. Vemos que dos nada" - Jeremy Benlham, um dos corifeus do indivi-
R$19.350 milhões solicitados para a BR-060 apenas duafismo, da concorrência e do mercado- vejo Qtte a 
R$2 milhões foram obtidos. tentativa de fazennos algo colativo, deixando as pro

Na última reunião que tivemos para tratar 
deste assunto, diante da decepção que nos foi tra
zida pela atuação do Sub-Relator, Deputado Pedri
nho Abrão, recusei-me a assinar uma carta que~ vi
nha com as assinaturas de todos os repre
sentantes do Distrito Federal, encaminhada pelo 
Governador Cristovam Buarque. Ao me defrontar 
com esses números, números que haviam trans
formado a nossa proposta de 457 milhões para a 
Fundação Educacional em 30 mil apenas, recusei
me a assinar a carta. Eles deixaram - eu não co
nhecia a expressão -, uma "janela", no Orçamento, 
colocando lá uma coisa qualquer para que, depois, 
então, dependendo de boas graças de diversos ní
veis da Administração, pudesse haver um peque
no reforço dessa dotação insignificante. Portanto, 
não assinei - recuso-me a ~assinâ~a - porque sou 
contra a construção do Metrõ de Brasília; fui con
tra esta construção e nas poucas vezes que~ tive 
oportunidade de conversar com o Governador 
Cristovam Buarque; falei com S. Exª a .res~ito da 
abertura de urna sindicãncia, logo de início, para 
apurar as acusações que pairavam . sobre esta 
obra; aiarteJ-o ainda de que não deveríamos conti
nuá-la. para não misturar o joio com o trigo, a não 
ser de;J<Jis que tivéssemos certeza de que nada 
havia oc~orrido no passado e que, portanto, nada 
seria imputável ao Governo aluai. 

Portanto, quero esclarecer que essa importân
cia atribuída ao metrõ não teve, a não ser, no início, 
o meu apoio, o meu concurso, certo de que estaría
mos contribuindo para a melhoria do todo. Porém, 

postas e as emendas individuais são, realmente, frus
tradas diante do paredão que ainda não caiu, diante da 
armc:dura que ainda estâ presente, do egoísmo, do in
c''·,idualismo e dos projetas individuais de vida 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. 

ATA DA 18'SESSÃ0 DELIBERATIVA ORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 1996 

· (Publicada no DiáriO do Senado Federal 
de 1" de fevereiro de 1996) 

RETIFICAÇÃO 

No discurso do Sr. Romero Jucá, à página n" 
01156, 2" coluna, 49. parágrafo. 
Onde se lê: · · 

. . ' ........................................................................................ 
Outra questão importante é o prazo de enqua

dramento que o Ministério e o Mârio concordaram 
que fosse ampliado de 60 para 120 dias, dando a to
dos aqueles que trabalham na fronteira e nas locali
c3d'3s mais distantes condição de se habilitarem e 
de pleitearam esse enquadramentO'. 
Leia-se: 

. . . : . 
oooooooooooooooooooooooooo•oou•oooo-ouuoooouoo...,oa.ooouooo.o••••-••-•••••••• 

Outra questão importante é o prazo de enqua
dramento que o Ministério da Justiça e o Ministério 
da Administração concordaram que fosse ampliado 
de 60 para 120 dias, dando a todos aqueles que tra
bslham na fronteira e nas localidades mais distantes 
condição de se habilitarem e de pleitearem esse en
quadramento. 
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Ata da 20ª- Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 2 de fevereiro de 1996 

1ª- Sessão Legislativa Extraordinária, da 5Ql!. Legislatura 

Presidência dos Srs. Teotonio Vilela Filho, Luiz Alberlo de Oliveira e Valmir Campelo 

ÀS 9 HORAS. ACHAM-SE PRESIDENTES OS 
SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Arlindo Parlo - Bello Parga 
- Beni V eras - Bernardo Cabral - Casildo Maldaner 
- Coutinho Jorge - Edison Lobão - tlcio Álvares -
Emília Fernandes - Raviano Melo - Freitas Neto -
Geraldo Melo - Humberlo Lucena - fris Rezende -
Jefferson Peres - João RO<:ha - Joel de Hollanda -
Josaphat Marinho - José Agripino ~ José Fogaça -
José lgnácio Ferreira- José Roberlo Arruda- Laura 
Campos - Leomar Quintanilha - Lúcio Alcântara -
Lúdio Coelho - Luiz Alberto de Oliveira - Marluce 
Pinto - Nabor Júnior- Osmar Dias - Pedro Simon -
Ramez Tebet - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha 
Lima - Teotonio Vilela Filho - Valmir Campeio -
Waldeck Ornelas. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
A lista de presença acusa o comparecimento de 38 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa expediente que será lido pelo Sr. 
12 Secretário, em exercfcio, Sr. Valmir Campala. 

t: lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado Federal 
a escolha de nome indicado para cargo, cujo provi
mento depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N2117, DE 1996 
(N• 92/96, na origem) 

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

Constituição Federal, com o disposto nos arls. 18, 
inciso I, 56 e 58, do Decreto n" 93.325, de 12 de ou
tubro de 1986, e com o Decreto n" 99.578, de 1 O de 
outubro de 1990, submeto à apreciação de Vossas 
Excelências a indicação do Senhor Renato Prado 
Guimarães, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 

de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador 
-do Brasil junto à Comunidade da Austrália 

Caso_ mereça a aprovação dessa Casa, o Se
nhor Renato Prado Guimarães, desde que obtidos 
os beneplácitos solicitados, poderá ser designado, 
também, para exercer o cargo de Embaixador da 
Brasil, cumuativamente, na Nova Zelândia, Papua- -
Nova Guiné e Vanuatu. 

Os méritos da Embaixador Renato Prado Gui
marães me induziram a escolhê-la para a desempe
nho dessas elevadas funções. Seu curriculum vi
tae, bem como as informações do Ministério das Re
lações Exteriores sobre as países para as quais a 
escolhi como Embaixador da Brasil se encontram 
em anexa. 

Brastlia, 1• de fevereiro de 1996. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EM W 047 DP/SRC/G- MRE/APES 

Brasma,31 de janeiro de 1996 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep(blica, 
De acordo com o art. 84, inciso VIl, da Consti

tuição, com o disposto nos arts. 18. inciso I, 56 e 58, 
do Decreto n" 93.325, de 12 de outubro de 1986 e 
com a Decreto n" 99.578, de 1 O de outubro de 1990, 
submeto à apreciação de Vossa Excelência a anexa 
minuta de Mensagem ao Senado Federal destinada 
à indicação da Senhor Renato Prado Guimarães, Mi
nistro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a cargo de Embaixador do Brasil junto 
à Comunidade da Austrália 

2. Casa mereça a aprovação da Senado Fede- -
ral, a Senhor Renata Prado Guimarães, desde que 
obtidos os beneplácitos solicitados, poderá ser de
signado, também, para exercer o cargo de Embaixa
dor da Brasil, cumulativamente, na Nova Zelândia, 
Papua-Nava Guiné e Vanuatu. 

3. Encaminha, igualmente em anexa, informa
ção sabre os pafses e Cunriculum Vltae da Embai
xador Renato Prado Guimarães, que, juntamente 
com a Mensagem ora submetida à apreciação de 
Vossa Excelência, serão apnesentados ao Senado 
Federal para exame de seus ilustres membros. 
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Respeitosamente, Luiz Felipe Lampreia, Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 

RENATO PRADO GUIMARÃES 

Colina/SP, 5 de abril de 1938 
Filho de Mário Mazzei Guimarães e Hilda Pra

do Guimarães. 
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, 

FD/USP. 
CPCD, IRBr. 
Professor de Promoção de Exportações, Curso 

de Prática Diplomática e Consular, IRBr. 
Professor dos Cursos de Comércio Exterior da 

Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior. 
Professor, Curso de Treinamenlo para Encar

regados de Promoção Comercial do Urt.IJUai, Centro 
Internacional de Comércio, 1979. 

Terceiro-Secretário, 20 de janeiro de 1964. 
Segundo-Secretário, merecimento, 31 de de

zembro de 1966. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 1'de janeiro 

de 1973. 
Conselheiro, merecimento, 29 de novembro de 

1976. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 12 

de dezembro de 1979. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 17 

de dezembro de 1986. 
Assistente do Secretári<H3erai-Adjunto para 

Assuntos da Europa Ocidental, África e Oriente Pró
ximo, 1964/66. 

Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 
1966. 

Assistente do Chefe da Divisão de Programas 
para Promoção Comercial, 1973. 

Encarregado da Divisão de Programas de Pro
moção Comercial, 1973/76. 

Chefe da Divisão de Programas de Promoção 
Comercial 1976179: Secretário Especial de Impren-
sa, 1985/86. · 

Coordenador Executivo do Gabinele do Minis
tro de Estado, 1986/87. 

Chefe do Gabinete do Ministro de Estado, 
1987/88. 

Bruxelas, Terceiro-Secretário, 1966167. 
Bruxelas, Segundo-Secretário, 1967/69. 
Bogotá, Segundo-Secretário, 1969fi3. 
Bogotá, Chefe do Setor de Promoção Comer

cial, 1970/73. 

Nova York, Cônsul-Geral-Adjunto e Chefe do 
Escritório Comercial, 1979/83. 

NovaYork, Encarregado, 1980e 1981. 
Washington, Ministro-Conselheiro, 1983/85. 
Washington, Encarregado de Negócios, 1983. 
Caracas, Embaixador, 1988/92. 
Montevidéu, Embaixador, 1993/96. 
XVII, XVIII e XIX Sessões do Comitê de No

menclatura do Conselho de Cooperação Aduaneira, 
Bruxelas, 1966/67 (observador). 

XL, XLI, XLVI e XLIX Sessões do Comitê de 
Valores do Conselho de Cooperação Aduaneira, 
Bruxelas, 1966, 1968 e 1969 (observador). 

XIX, XXX, LV, LVI, LIX a LXVI Sessões do 
Comitê Técnico Permanente do Conselho de Coo
peração Aduaneira, Bruxelas, 1967/69 (observa
dor). 

X Reunião Extraordinaria da CECLA, Bogotá, 
1971 (delegado). 

IV Reunião do Grupo de Estudos sobre Bana
nas, FAO, 1971 (representante). 

XIII ReuniãodaCECLA, 1972 (delegado). 
Reunião de Peritos em Promoção de Exporta

ção CECON-CIPE, 1972 (delegado). 
Feira Internacional de Bogotá, 1972 (diretor do 

pavilhão brasileiro). 
I Reunião da Comissão Mista Brasileiro-Colom

biana de Cooperação Econômica e Técnica, Bogotá, 
1972 (assessor). . 

V Conferência Latino-Americana de Eletrifica
ção Rural, 1973 (observador). 

Conselho Diretor do Centro lnteramericano de 
Comercialização, 1973 (representante do governo 
brasileiro). 

11 Curso de Treinamento e Aperfeiçoamento 
para Chefes de Setores de Promoção Comercial, 
1973 (Coordenador). 

Programa de ciclos de treinamento de espe
cialistas em promoção Comercial, 1975/79 (obser
vador). 

III, IV e V Cursos de Treinamento e Aperfeiçoa
mento para Chefes de Selares de Promoção Comer
cial, 1975 e 1976 (diretor). 

Seminário sobre Exportação de Serviços, 
MRE-FINEP, 1976 (coordenador). 

Encontro Brasil-Paraguai de Cooperação em 
Promoção Comercial, 1977 (coordenador). 

Reunião Anual de Diretores Nacionais de Pro
moção de Exportações (CIPE), Guatemala, 1977 
(representante). 

Reunião de Chanceleres dos paíseS centro
americanos e dos Grupos de contadora e Apoio, Pa-

. namá, 1986 (membro). · 
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11 Reunião Extraordinária e XVI Reunião·'de 
Chanceleres do Tratado da Bacia do Prata, Buenos 
Aires, 1986 (membro). 

Visita Oficial à Arábia Saudita e ao Kuaite, 
1986 (membro). 

Visita presidencial a Portugal e Cabo Verde, 
1986 (membro). 

Assembléia Especial de Assembléia Geral das 
Nações Unidas para a situação Critica da África, 
Nova York, 1986. 

Reunião dos Grupos de Çontadora e Apoio, 
Panamá, 1986. · 

Visita oficial ao Equador e à Colômbia, 1986 
(membro). 

Assembléia Geral da OEA, Guatemala, 1986 
(membro). 

Visita oficial a Angola, Zâmbia, Zimbábue, Ni
géria e Camaroes, 1986 (membro). 

Encontro de Chanceleres dos Grupos de Con
tadora e Apoio, Rio, 1986. 

Visita aos países centro-americanos dos Chan
celeres de Contadora e Apoio, 1987. 

III Reunião do Conselho de Ministros da AlA
DI, Montevidéu. 

Reuniões de Contadora e Apoio e do Grupo 
dos Oito, Buenos Aires e Bariloche, 1987. 

Visita oficial a Cuba, ao Peru e Egi1o, 1987 
(membro). 

Visita Presidencial à Argentina e ao México, 
1987 (membro). 

Encontro do Grupo dos Oito, Campos do Jor
. dão, 1987. 

Encontro dos Grupos de Contadora e Apoio, 
Caracas, 1987. 

Reunião Ministerial do SELA, Caracas, 1988-
Delegação à posse do Presidente do Surina

me, 1988. 
Visita oficial à Suécia, Dinamarca, Finlândia e 

Noruega, 1988. 
Visita oficial à Rep(blica Poptjar da China, 1988. 
Encontro de Altos Funcionários Preparatório da 

Reunião Ministerial do Grupo dos 77, Caracas, 1989 
(chefe). 

Reunião Ministerial do. Grupo dos 77, Caracas, 
1989 (merrtlro). 

Encontro sobre Cooperação Caricom - Améri
ca latina, Caracas, 1990 (membro). 

Encontro dos Presidentes do Brasil e da Vene
zuela, Vila Pacaraima/Santa Elena de Uairen, 1990 
(membro). 

Reunião do Grupo do Rio, em Nível de coorde
nadores, Caracas, 1990 (representante). 

XVI Conselho Latino-Americano do Sistema 
Econômico Latino-Americano - SELA, Caracas, 
1990 (chefe). 

Diálogo de Chanceleres da América Latina e 
do Caribe, Caracas, 1990 (representante). 

Encontro do Grupo do Rio, Caracas, 1990 
(membro). 

Reunião de Seguimento do Encontro de Vice
Chanceleres Brasi~Venezuela sobre Cooperação 
na Área de Fronteira, Caracas, 1991 (chefe). 

Ordem do Rio Branco, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito das Forças Armadas, Grande 

Oficial, Brasil. 
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil .. 
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Brasil 

(promoção). 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, 

Brasil. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficial, 

Brasil (promoção). 
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil. 
Medalha do Pacificador, Brasil. 
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil. 
Medalha de Honra da Inconfidência, Brasil. 
Medalha Comemorativa Centenário Lauro MOI-

ler, Brasil. 
Ordem Militar de Cristo, Grande Oficial, Portugal. 
Ordem de Mayo, Grande Oficial, Argentina 
Ordem do Ubertador, Gran Gordon, Venezuela 
Ordem Francisco de Miranda, Primeira Classe, 

Venezuela 
Ordem do Mérito, Rep(blica Federal da Alemanha 
Ordem Nationale du Mérito, Comendador, 

França. 
Ordem da Coroa, Oficial, Bélgica 
Ordem da Águia Azteca, Grã-Cruz, México. 
Ordem do Infante Dom Henrique, Grã-Cruz, 

Portugal. 
Ordem de Mayo ao Mérito, Grã-Cruz, Argentina 

(promoção). 
Mario Emanl Saade, Diretor-Geral, substituto, 

do Departamento do Serviço Exterior. 
Dados Básicos sobre Países 
País: Austrália 
Atualização em: 30-1-96 
Responsável: DAOC-11 

Slntese do Pais 

Nome oficial do pais: Comunidade da Austrália 
Área em quilOmetro quadrado: 7.682.300 
População: 17.681.500 Hab. Ano: 1993 
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Língua: Inglês 
Data nacional: 26 de janeiro 
Capital: Camberra 
Fronteira com o Brasil: -
Colônia brasileira: 2.978 
Sistema de governo: Parlamentarista 

Autoridades 

Chefe de Estado: Rainha Elizabeth 11 
Chefe de Governo: Primeiro-Ministro Paul J. 

Keating 
Chanceler: Senador Gareth Evans 
Embaixador no Brasil: Encarregado de Negó

cios Thomas Roth 

Presença Brasileira 

Chefe do Posto: Embaixador Ronald Leslie Mo
raisSmall 

Missão brasileira: Embaixada do Brasil: 19 
Fosler-Crescent Yarral umla ACT 2600 

Tel.: {06) 273-2372 - Fax {06) 273-2375 
Outras repartições e 
empresas brasileiras: Consulado-Geral do Brasil 
St Martins Tower.-LelteLJZ __ _ 
31 Market St. 
Sydney NSW 2000 
Tel.: {02) 267-4414 - Fax {02) 267-4419 

Temas sobre o pais 

Desarmamento e desnuclearização; Antártica; 
Meio Ambiente; OMC; Grupo de Caims; Apec; Re
cente tendência no sentido de buscar maior aproxi
mação com a América Latina 

Temas da Agenda Bilateral 

Grupo de Cairns; antártica; desarmamento; 
desnulearização no hemisfério sul; meio ambiente; 
diálogo mercosui-CER; recente tendência australia
na de buscar maior aproximação com a américa lati
na 

Visitas Oficiais 

1994 - Visita' à Austrália do Ministro das Rela
ções Exteriores Celso Amorim; 1994 - visita ao Bra
sil do Ministro do Comércio Exterior da Austrália Bob 
Mcmullan; 1992-

Visita ao Brasil do chanceler Gareth Evans; 
1992 - visita à Austrália do Ministro da Agricultura 

· Cabrera; 1991 - visita ao Brasil do Ministro para ne
gociações comerciais Neal 

Blewett (grupo de Cairns); 1990 - visita ao Bra
sil do Ministro para negociações comerciais Neal 
Blewett; 1989 - Visita ao Brasil do Ministro das Ciên-

cias Jonas; 1988 - Visita ao Brasil do Ministro do 
Meio Ambiente Richardson. 

A tos Bilaterais 

Convenção de arbitragem (entrou em vigor em 
1911); tratado para o estabelecimento de uma co
missão de paz {entrou em vigor em 1921 ); acordo 
para a gratuidade de vistos em passaportes comuns 
{entrou em vigor em 1969); acordo comercial {entrou 
em vigor em 1978); memorandum de entendimento 
para consulta sobre assuntos de interesse comum 
{entrou em vigor em 1990). Tratado de extradição 
{assinado em 22-8-94); acordo sobre trabalho remu
nerado de 

dependentes de funcionários diplomáticos e 
consulares {entrou em vigor emdezembro/95) 

Comércio Bilateral 

Exportações do Brasil: US$299.141 . 786,00 
Ano: 1995 

Principais Produtos: papel e cartão, ferro/aço, 
sapalos, motores, azulejos, fumo. 

Importações para o Brasil: US$212.757.546,00 
Ano: 1995 ___ _ 

Principais Produtos; carvão (hulha não aglome
rada), maHe; 

Economia 

PIB: US$321.4 bilhões Ano: 1994 
Moeda/câmbio: dólàr australiano - AU$1,00 = 

US$0,73 
- Princ. ativ. econõmica: prospecção de miné

rios; prospecção de petróleo; agricuHura; pecuária 
Exportações totais: US$46,639,416,050.00 

Ano: 1994 
Principais produtos: caJVào, minério de ferro, 

carne, fibras têxteis, ouro, gás natural, aço. 
Importações totais: US$47,007 ,299,270.00 

Ano: 1994 
Principais produtos: veículos, máquinas de es

critório, computadores, petróleo, papel. 
Déficit US$367 ,883,220.00 Período: 1994 

Informações para viagem 

Võos do Brasil: Aerolíneas Argentina, uma vez 
por semana 

rias. 

Qantas {via LA), seis vezes por semana 
Qantas {via LA), seis vezes por semana. 
Exigência de visto: Sim -para todas as catego-

Fuso horário: + 13 horas 
Corrente elétrica: 220/50 delas 
Padrão de TV: Pai B 
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Dados Básicos sobre Países 
País: Nova Zelândia 
Atualização em: 19-1-96 
Responsável: OAOC-11 

Síntese do pafs 

Nome oficial do pafs: Nova Zelândia 
Área em quilómetros quadrados: 2-68.700 
População: 3,4 milhões Hab. Ano: 1993 
Língua: inglês 
Dala nacional: 6 de fevereiro 
Capnal: Wellington 
Fronteira com o Brasil: -
Colônia brasileira: 49 
Sislema de governo: Parlamentarista 

Autoridades 

Chefe de EStado: Rainha Elisabeth 11 
Chefe de governo: Primeiro-Ministro James 

Brendan Bolger 
Chanceler: Oonald Charles Mckinnon 
Errtaixa:lor no Brasit Frank Wilson (curn.J2t. Chile) 

Presença brasileira 

Chefe do pos!o: Emb. Ronald Leslie Morais 
Small (Camberra) 

Missão brasileira: 
Outras repartições e 

Temas sobre o pafs 

OMC; Grupo de Cairns; APEC; Meio Ambiente; 
desnuclearização 

Temas da agenda bilateral 

OMC; Grupo de Caims; diálogo Mercosui-CER; 
desnuclearização no hemisfério sul; meio arrbiente 
e Antárlica. 

Visitas Oficiais 

1994, visita à Nova Zelândia do Ministro das 
Relações Exteriores, Celso Amorim. 

Comércio Bilateral 

E>p;Jrt<ções do Brasil: US$45.149.100,00 Ano: 1995 
Principais Produ10s: papel, suco de laranja, 

motores. sapatos e tecidos. · 
IITJlOrtações para o Brasil: US$40.878.686,00 

Ano: 1995 --
Principais Produtos: metanol, leite em pó, pas

ta química de madeira, frutas 

Economia 

PIB: US$49.3 bilhões Ano: 1994 

Moeda/Câmbio: dólar neozelandês - NZL$1,0 
= US$0.54 

Princ. Ativ. Econõmica: serviços 
Exportações Totais: US$11.990.000.000,00 

Ano: 1994 
Principais Produtos: came; peixe, leite, mantei

ga, queijo, lã. 
Importações Totais: US$1 0.620.000.000,00 

Ano: 1994 
Principais Produtos: maquinaria, têxteis, petró

leo, plásticos, equip. óticos, fotográficos e médicos. 

rias 

Saldo: US$1.370.000.000,00 Período: 1994 

Informações para viagem 

Võos do Brasil: não existem võos diretos. 
aerolineas argentinas via camberra 
aerolineas argentinas via camberra 
Exigência de Vis!o: Sim. Para todas as catego-

PAPUA NOVA GUINE 

Independente em 1975, o pais faz parte da 
Commonwealth,integra a APEC e é membro ativo 
do South Paciflc Forum. Os laços diplomáticos e 
económicos com a Austrália são fortes. 

Nome oficial: Estado Independente de Papua 
Nova Guiné 

Área: 462.840 km2 
População: 4,04 milhões (1993) 
Unguas: Tok Pigin, outros dialetos e inglês. 
Capital: Porto Moresby 
Sistema de Governo: parlamentarista 
Chefe de Estado: Rainha Elizabeth 11 
Chefe de Governo: Primeiro-Ministro Paias 

Wingti 
Chanceler: John Kaputin 

Economia 

PIB 4,6 bilhões US$ (1994) 
Moeda/cãrnbio: Kina- Kina 1 = 0,86 US$ 
Principais atividades econOmicas: agricultura e 

mineração 
Exportações totais: 2,7 bilhões US$ (1994) 
Principais exportações: ouro, cobre, produtos 

de floresta, café. 
Importações totais: 1,3 bilhões US$ (1994) 
Principais importações: manufaturados, máqui

nas, alimentos 
Balança comercial: 1,3 bilhões US$ (1994) 

-Relações com o Brasil 

As relações diplomáticas foram estabelecidas 
em 1989. Não há atos bilaterais entre os dois países. 
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Comércio bilateral: 
Exportações do Brasil (US$) 
19931994 1995 , 
1.046.411 1.116.455 3.344.111 
Principais produtos exportados: máquinas, 

utensmos para atividades agrícola, ferramentas 
Não registro de importações pelo Brasil nos 

dois últimos anos. 

VANUATU 

Independente em 1980, o país desenvolveu re
lacionamento intenso com Austrália e Nova Zeliln
dia. t: membro da Commonwealth e do South Pací
fic Forum. 

Nome oficial : República de Vanuatu 
Área: 12.190 km• 
População: 155.000 (1992) 
Línguas: Bislama e outros dialetos; inglês e 

francês 

hor 

Capital: Porto Vila 
Sistema de Governo: parlamentarista 
Chefe de Estado: Presidente Jean-Marie Leye 
Chefe de Governo: Primeiro-Ministro Serge Vo-

Chanceler: Alfred Maseng 

-Economia 
PIB: 189,3 milhões US$ (1994) 
Moeda/câmbio: Vatu; Vt 112,31 = US$ 1 
Principal atividade económica: agricultura 
Exportações totais: 17,4 milhões US$ (1993) 
Principais produtos exportados: coco desidrata-

do, carne, cacau. 
Importações totais: 64,7 milhões US$ (1993) 
Principais importações: máquinas, minerais, 

alimentos, manufalurados. 
Balança comercial: - 47,4 milhões US$ (1993) 

- RelaçOes com o Brasil 
As relações diplomáticas foram estabelecidas 

em 1986. Não hã atas bilaterais firmados. 

Comércio bilateral 
Exportações do Brasil (US$) 
1993 1994 1995 

48.487 115.685 69.322 
Principais produtos exportados pelo Brasil: pa

pel, azulejos, fogões. 
Importações pelo Brasil (US$) 

1993 1994 
22.37 4 3.51 o 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
O expediente lido vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao Senador Emandes Amo

rim. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. 

(Pausa) 
Concedo a palavra oo Senador Casildo Maldaner. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-8C. 

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr% e Srs. Senadores, farei hoje uma breve análise 
sobre um assunto que, desde o início do ano passa
do, foi também pregação do Governo. t: intenção -
nossa traçarmos um caminho sobre a reforma tribu
tária 

Hoje falarei sobre a reforma tributária, oportuni
dade em que pretendo me ater à economia informal 
no País. A economia informal tem sido bastante esti
mulada em função da carga tributária vigente no 
País. Ela, hoje, campeia pelo País afora em função 
de uma carga de 56 tipos de contribuições, fazendo 
com que muita gente procure trabaJ har na clandesti
nidade. Aqueles que trabalham formalmente sen
tem-se prejudicados, e com dificuldades em concor
rer com os que trabalham nessa situação. E nesse 
ponto é difícil avançarmos e estabelecermos uma 
uniformidade para todo o País. Quem sabe poderia
mos abaixar essa quantidade de contribuições, ta
xas e impostos existentes no País! Com isso todos 
teriam condições de fazer uma só contabilidade. 

Sr. Presidente, no meu Estado, Santa Catarina, 
nos debates com as associações comerciais, indus
triais e com os setores produtivos, ou mesmo no tra
balho, esta questão é freqUentemente levantada Se 
pudéssemos, dentro da reforma tributária, contem
plar esse setor e simplificarmos essa arrecadação 
para cinco, seis, sete tipos de impostos, certamente 
!arfamos com que todos se sentissem estimulados a 
trabalhar às claras a fim de termos melhores cami
nhos para o País. E com isso terfamos uma maior 
arrecadação e contribuição para as áreas de saúde, 
segurança e educação, transportes, etc. 

Sr. Presidente, a abordagem deste tema é por
que temos o compromisso, como representantes da 
comunidade brasileira nesta Casa, de discutirmos 
essa matéria. 

No momento em que se encontra no Congres
so uma proposta de emenda à Constituição que tra
ta da Reforma Tributária, cabe-nos fazer urna refle
xão sobre um setor económico importante que resta 
a salvo do poder de tributar do Estado: a chamada 
ecónomia-informal. -
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A proposta de reforma tributária do Governo, 
na forma corno está, é nociva, pois pretende retirar 
as garantias que a Consti!Lição confere ao contri
buinte contra a arbitrariedade no uso do poder de tri
butar do Estado. 

A regulação de empréstimos compulsórios, 
contida na referida proposta de emenda à Consti!Li
ção, por exemplo, é um escândalo! Corno o Governo 
tem o direno de trabalhar com o compulsório ele faz 
o que bem entende. Além do mais, caem algumas 
exigências constitucionais para a criação de novos 
tributos, corno os princípios da anterioridade e da 
não-cumulatividade. 

Não tratarei, no presente momento, da propos
ta de reforma tributária do Governo especificamente, 
mas, em linhas gerais, penso que ela tem de ser in
cisiva e não menosprezar a inteligência e a repre
sentatividade dos Deputados e dos Senadores. 

Enquanto isso, enquanto o Governo se esmera 
em conceber verbas e incrementar ainda mais a car
ga do contribuinte, que cumpre suas obrigações tri
butárias, medra, no Brasil, 001a imensa, prolífica e in
c,~ntrolável massa de atividades ecorômicas que ne
nhum centavo recolhe ao Erário público. Tra~e da 
economia informal, invisível ou subterrânea. O que se 
depreende desses termos é o seu caráler nebtdoso, 
próprio de quem vive à margem da legalidOOê: 

Naturalmente não existem dados totalmente 
·precisos e confiáveis a respeno de um setor, cujas 
características são a pouca viSibilidade e a distância, 
bem como a independência que guarda dos órgãos 
formais da sociedade. O IBGE, por meio do censo 
demográfico decenal e dà. Pesquisa Nacional por 
Amostra de Dornicmos. procura apurar alguma coi
sa. O mesmo tentam fazer pesquisadores ligados a 
universidades. 

De acordo com tais pesquisadores, a econorria 
informal representaria algo entre 30 e 40% do PIB bra
sileiro, .o que corresponderia a uns 230 a 240 bilhões 
de reais. Os técnicos do IBGE contestam esse mine
ro, s~porvoltade 15%. A rnerJÇOO mais recen
te que tive a oporlu1idade de ler na imprensa sobre 
essa questão estimava a dimensá:l da economia tida 
corno so.bl:errênea, no Brasil, em 37% da produção do 
Pais, no ano de 1985. Ademais, tal setor seria respon
sável por 61% dos empregos gerados. 

O Sr. Romeu Tuma- Permne-rne V. Ex• um 
aparte? 

O SR. CASILDO MALDANER - Com prazer, 
ouço v. Exi. 

O Sr. Romeu Tuma- V. Ex• traz a este Plená
rio um assunto - acredito eu - da maior importância 

tendo em vista a crise do desemprego que já começa
mos a sentir, inclusive através da paiavra do Presiden
te Fernando Henrique. Até há pouco tempo não se ti
nha recebido sinais dessa onda de desemprego. 
Quando se fala em economia paralela ou informal, do 
meu ponto de vista, ela não é clandestina, nem subter
rânea, tampouco desafiadora da legislação. Ela é sim 
uma improvisação do brasileiro para poder sobreviver. 
A economia informal chega praticamente ao índice de 
45 a 50% da movimentação do comércio em nosso 
Pais. V. Exi defende a reforma tributária porque enten
de que o tempo está passando e não há sinais de ela 
ser encaminhada a esta Casa. Mas deve-se estudar, 
dentro dessa reforma, o conceno de pequena e micro
elf!lresa, de cooperativas de produção, corno se vê no 
interior do meu Estado, onde bordadeiras e comercian
tes de produtos artesanais se juntam para a compra 
dos seus produtos, até no Estado de v. Ex", Santa Ca
tarina, a fim de que as despesas e os custos diminuam 
e assim possam ter lucro para a sua sobrevivência. 
&bernos que a própria Conatnuição impõe às peque
nas e microempresas o pagamento do uso da energia 

· elétrica ao mesmo preço das grandes indústrias, mas, 
até hoje, isso não é feito. 

E um preceito constitucional! Ternos que apoiar 
essa pseudo-economia informal para que ela entre 

· nil leito e passe a contribuir com tranqOilidade, e 
possa sobreviver, porque se, sob pressão, tiverem 
que pagar os impostos não conseguirão, com toda 
certeza, sobreviver. Cumprimento V. Ex.g, com muito 
carinho, pelas suas palavras. Continuarei atento ao 
restante do seu pronunciamento. Muito obrigado 
pela oportunidade. 

O SR. CASILDO MALDANER - Sou eu quem 
agradece a V. Ex.B, recolhendo, com muita honra, o 
seu aparte. 

Na realidade, Senador, precisamos ajudar o 
Governo, que ele venha com as propostas a fim de 
que Criemos mecanismos para que esse grande rol 
de contribuintes, eu diria, na irrforrnalidade ou no pa
ralelisn.o, venham e se sintam bem na sociedade, 
porque estão, como se diz, praticamente impelidos a 
trabalhar dessa forma 

Continuando, Sr. Presidente, essas estimativas 
fazem parte de um estudo do Banco Mundial -
quando eu dizia que cerca de 61% dos empregos 
gerados hoje estão praticamente na economia infor
mal - divulgado em maio de 1994. Não sei por que 
se referem a um ano jã tão remoto, iniciado em 1985 
e encerrado em 1994. De qualquer forma, tem-se aí 
uma idéia do percentual de perda de arrecadação, 
para a Receita, por conta da economia informal. 
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Já se tomou lugar-comum dizer que precisa
mos aumentar a base tributária - isso se fala todo 
dia e a toda hora -, sobre a qual incidem os impos
tos, para melhorar a arrecadação. Resta, porém, 
deixar bem claro que a expansão da base tributária, 
ao contrário do que parecem pensar alguns, não 
pode ser realizada pelo rebaixamento da faixa de 
isenção do Imposto de Renda das Pessoas Físicas. 
Essa seria uma medida de extrema injustiça social: 
passar a cobrar imposto de quem se situa em estra
tos de renda mais baixos. Porque não iríamos resol
ver o problema desses 37 ou 40% da economia que 
se encontra na informal idade. 

Não, o alargamento da base tributária deve.ser 
obtido por meio da inclusão, no rol dos contribuintes, 
das empresas e dos pequenos negócios que hoje 
proliferam na economia informal. Aí sim, aí feriamos 
uma base, a base tributária para poder ser lastrea
da Não é justo que alguns empresários e negocian
tes paguem seus impostos e outros, que aluam na 
mesmíssima atividade econõmlca, não o façam. Isso 
causa concorrência desleal da parte de quem não 
recolhe os tributos devidos, além de provocar um 
forte incentivo para que os negócios prejudicados 
passem também à informalidade. 

Naturalmente, a existência da economia infor
mal não é caso de polícia nem de fiscalização. E aí 
o Senador Romeu Tuma tem razão, e rep~o: a exis
tência da economia informal não é caso de polícia 
nem de fiscalização, é caso de uma reforma tributá
ria acessível. Mas uma reforma tributária inteligente, 
feita para simplificar e para racionalizar o sistema tri
butário nacional. Não essa que aí está, elaborada 
com a motivação de extorquir mais dinheiro do con
tribuinte correto, que honra seus compromissos. 

Temos, na verdade, que estimular os peque
nos negócios, que formam a maioria das atividades 
informais, a· passarem para a economia regulamen
tada Em termos gerais, o caminho a percorrer para 
se atingir tal objetivo é a redução da burocracia en
volvida na legalização dos pequenos negócios, bem 
como a criação de um sistema tnbt.tário em que o pe
queno negociante pague poucos impostos no primeiro 
ou nos primeiros dois anos de atividade para, em se
guida, à medida que o seu negócio prospere, ir reco
lhendo paulatinamente mais tributos à Receita. 

Em todos os países desenvolvidos, atribui-Se 
imenso cuidado às pequenas iniciativas empresa
riais. Sabe-se que o pequeno negócio·de hoje pode
se tomar, no futuro, o grande cOnglomerado indus
trial, que venha a criar muita riqueza, a empregar 
muM gente e a recolher muitos impostos ao Estado. 

Dispensa-se, portanto, aos pequenos empresários a 
atenção devida aos recém-nascidos prematuros, 
que passam muitas de suas primeiras horas no con
forto e no aconchego das incubadeiras das materni
dades. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Exã 
um aparte, nobre Senador Casildo Maldaner? 

O SR. CASILDO MALDANER - É com muita 
honra que ouço V. Exª. 

O Sr. Bernardo Cabral - Senador Casildo 
Maldaner, V. Ex' tem absoluta razão. Neste País, 
despreza-se os pequenos empresários, os microem
presários, esquecidos de que, é a partir do raciocfnio 
que V. Ex' acaba de desenvolver, de uma pequena 
empresa está o embrião para uma empresa indus
trial amanhã A Itália é um exemplo tipico disso. As 
pequenas empresas, que são formadas por fammas, 
e muitas das vezes com número reduzido, são pro
dutores de uma grande iniciativa, qual seja, o en
grandecimento daquele país. Aqui, quando o peque
no empresário, o modesto homem de negócios, vai 
a um banco pedir um empréstimo as exigências são 
de tal ordem que ele se desestimula e acaba não 
mais pleiteando. Ao invés daquele grande industrial 
que acaba dando um calote no banco, fazendo as 
suas negociatas, mas com rótulo de que é um gran
de empresário se abrem todas as portas. Quando V. 
Ex" analisa a perversidade da reforma tributária, eu 
me lembro do meu Estado, onde todas as vezes que 
se pretende fazer alguma coisa a idéia é acabar com 
a Zona Franca de Manaus, como se fosse possível 
esquecer de que certos lugares têm que ter um tra
tamento diferenciado, a exemplo do que V. Exª faz 
com as pequenas empresas. Louvo V. Exª por trazer 
ao debate um pronunciamento denso, preparado, 
mostrando que a sua qualidade de ex-Governador 
do Estado de Santa Catarina lhe impõe eSsa respon
sabilidade. Meus cumprimentos, ·senador. 

O SR. CASILDO MALDANER - É com muita 
honra, Senador Bernardo Cabral, que recebo o apar
te de V. Exª, e vindo de V. Ex• sei que só engrande
ce a análise que faço em relação a isso na manhã 
de hoje. 

Como dizia, Sr. Presidente, nos palses desen
volviâos, há estimUlo, há a proteção às empresas 
que iniciam as suas atividades, para que elas pos
sam ter condições de se firmarem na comunidade. 

Aqui, no Brasil, não. Afogam-se os pequenos 
negociantes em amontoados de papéis e de exigên
cias legais, empurrando-os para a informalidade. 

E tenho a certeza de que os comerciantes, ti
dos como informais estão imbuídos das suas impor-
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tãncias no contexto econômico do país, querendo 
dar a sua contribuição, mas, os vejo impelidos por 
esta política tributária que tanto tem atingido o em
presariado brasileiro. 

Além disso, é conhecido o problema que repre
senta o excesso de tributação sobre a folha de pa
gamentos em nosso país, os chamados encargos 
sociais. Há muito se tem debatido sobre a possibili
dade de deslocar a incidência dos encargos sociais 
sobre a folha de pagamentos para outra base de cál
culo, como, por exemplo, o faturarnento das empre
sas. Tal medida teria o objetivo tanto de estimular a 
contratação de mão-<le-obra quanto aumentar os ní
veis de fonnalidade, ou seja, trabalho com carteira 
assinada em relação aos empregados de todos os 
setores da economia. 

A esse propósito, o mesmo estudo do Banco 
Mundial que citamos estima que, entre 1960 e 1985, 
os encargos sobre a !olha de pagamento das empre
sas evoluíram de 23% do salário básico para 44%. 

Não é necessário dizer o que isso representa 
num país com alto grau de infonnalidade em sua eco
nomia e num contexto de crescente desemprego pro
vocado por novas tecnologias poupadoras de rifcKH!e
obra, e o festival de importação de produtos, na maio
ria das vezes de qualidade inferior ao nacional, o que 
tem levado a economia brasileira a uma situação de 
penúria, aumentando ainda mais a crise social. 

Sr. Piesidente, é imperativo criarmos mecanis
mos pani ajudar aquelas empresas que estão ini
ciando, principalmente naquilo que venha realmente 
a ofe~er mais condições, pois assim podem se 
sentir rotegidos e ter um lugar ao sol. 

uando o Senador Bernardo Cabral levanta a 
tese;da Zona Franca de Manaus, lembro-me do 
cas9 da zona franca que existe na Ciudad Dei Leste, 
no Paraguai, através da qual cerca de 12 bilhões dó
lares em mercadorias entram naquele pais. Existem 
milhares de sacoleiros que vão buscar seus produ
tos naquela cidade. Portanto, se apreendermos de
les essas mercadorias, estaremos tirando os seus 
meios de. sobrevivência, criando um problema social 
muito maior, pois hoje eles jã estão com uma quota 
restrita de R$150. No entanto, se fizermos com que 
esses sacoleiros contribuam, ou seja, se colocarmos 
um posto da Receita do lado brasileiro e passarmos 
a recolher 5% ou 6% de imposto, ou qualquer outro 
índice a ser estudado, tenho certeza que todos irão 
pagar, pois vão continuar tendo os seus empregos. 
Conseqüentemente, vamos ter mais recursos finan
ceiros. Temos que criar esses mecanismos. Isso é 
fundamental. 

Vamos dar proteção às empresas que estão 
iniciando. Além dessa reforma que vai facilitar muito, 
mudará, também, a cultura que existe no País hoje. 
E que isso comece desde os bancos escolares, com 
a conscientização dos estudantes de que sonegar é 
crime e que é importante contribuir. Mas, para que 
isso aconteça, no entanto, precisamos fazer com 
que essa reforma retire essa carga, essa burocracia 
hoje, até para uma pequena empresa ser legalizada 

Não é um crime estar na clandestinidade. T ra
ta-se, sim, de uma questão de sobrevivência. 

Mas se criarmos mecanismos para ajudar, se 
as pessoas se legalizarem, vai ser mais fácil, nao 
terá toda essa burocracia, vamos fazer só a contabi· 
!idade. 

Precisamos mudar, repito, a rutura não só do 
nosso povo, mas também dos nossos governantes. 
Acredito que, com o tempo, quem comprar alguma 
coisa e não pedir a nota, vai se sentir frustrado. 
Quando isso acontecer, todos nós vamos nos inserir 
na economia brasileira, o que será melhor para to
dos. Nem vamos precisar ter tantos fiscais, federais, 
estaduais ou municipais. Todos nós seremos um fis
cal do outro na sociedade brasileira. 

Hã muito tempo venho refletindo sobre este as
sunto. J: hora de, juntos, discutinnos idéias, propos
tas, procurando fazer com que todo mundo ganhe 
com isso, tanto o Governo Federal quanto os gover· 
nos estaduais e os municipais. Agindo assim, esta
remos todos numa economia legafizada, numa só 
contabilidade, sem necessidade de, nas madruga· 
das, fazennos uma contabilidade paralela, para que 
o Fisco-não venha nos pegar, amanhã ou depois. E 
nem ficannos pensando ou rezando para que, juricü· 
camente, venha a prescrição dos 5 anos. 

Finalmente, gostaria de dizer que já existem 
soluções inteligentes disponíveis para incentivar o 
pequeno comércio ambulante a formalizar-se. Aqj, 
no Distrito Federal, o Governador Cristóvam Buar· 
que institúu urna módica taxa de ocupação a ser 
paga ao Governo do Distrito Federal por camelôs 
que ocupam áreas públicas penmitidas. Esse é um 
primeiro . passo para que esses comerciantes pos
sam comprqvar seu local de trabalho junto ao Minis
tério da Fazenda e, dessa forma, requerer a inseri· 
ção no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC). 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quise
mos por meio deste discurso, estimular o Governo a 
cuidar melhor do problema da evasão fiscal provoca
da pelo imenso contingente de negócios que, abriga· 
dos na conveniência da economia inforinal, nadare
colhem de impostos e de contribuições para o Erárh 
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Infelizmente, em vez de lllat seu tempo em imaginar 
fonnas criativas para a inclusão desses negócios no 
mercado formal, os técnicos do Governo têm preferi
do conceber estripulias para aumentar a carga do 
contnbuinte que já paga. corretamente, seus impos
tos. 

A economia informal, que, como mencionamos, 
representa, a depender da estimativa, 15, 30, 40% 
do PIB, certamente deve ser coibida, deve ser indu
zida a formalizar-se e a dar sua cota de sacrifício, 
que nada mais é do que sua obrigação, para o esfor
ço de arrecadação tributária do pais. 

Eram as considerações que gostaria de fazer, 
Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

O SR. ROMEU TUMA- Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) -
Tem V. Ex• a palavra, por 5 minutos. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-5P. Para uma co
municação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, na última quarla·feira, o Senador Rome
ro Jucá comunicou a este Plenário a realização de 
uma reunião no gabinete do Sr. Ministro da Justiça 
para tratar de alternativas ao Projeto de Lei 1.354-A 
(PLC no- 15, de 1996), referente à remuneração da 
Polícia Civil dos extintos Territórios Federais. 

Não podemos deixar de registrar que a presen
ça do ilustre Uder do Gcvemo, senador Elcio Alva
res, facilitou o avanço das negociações. 

Vejo aqui o testemunho dos Senadores Bernar
do Cabral e Jefferson Péres, que, corno membros da 
representatividade do Norte, também se levantaram 
nesta tribuna para defender a remuneração dos poli
ciais dos Territórios. 

Da mesma forma, os Senadores José Roberto 
Arruda e Valmir Carnpelo, nesta Casa, se desdobra
ram para resolver o processo, que também trazia os 
benefícios à Polícia. do [)jstrito Federal. É claro que 
tiveram de enfrentar algumas discussões com os 
membros da categoria, para evitar que fosse emen
dado em benefício de todas as três carreiras, da Po
lícia Federal, da Polícia do Distrito Federal e dos 
Territórios. Isso foi aprovado. 

O projeto da Polícia Federal encontra-se parali
sado nesta Casa. em razão da emenda do ilustre 
Senador Gilvam Borges. Sabemos que todos os Se
nadores dos ex-Territórios foram unânimes, inclusive 
o Presidente José semey, e participam ativamente 
na busca da solução para os policiais daquelas uni
dades da Federação. Isso avançou bastante. 

O Senador Nabor Júnior entregou-me ontem 
um estudo preliminar com relação às reivindicações 
dos ex-policiais dos Territórios, os quais, honra seja 
feita, merecem todo o nosso respeito pela atividade 
que vêm desenvolvendo nas nossas fronteiras, em 
razão da estrutura bastante defasada da Polícia Fe
deral. 

Em virtude desse avanço nas negociações, fa
ria um apelo aos Senadores Gilvam Borges e Eduar
do Suplicy, no sentido de que retirassem as suas 
emendas ao projeto da Polícia Federal, para que, 
em regime de urgência, pudéssemos, na próxima 
semana, votá-lo. Conforme promessa e compromis
so formal do Ministro da Justiça, o Governo enviaria 
um novo projeto, resolvendo de vez a situação dos 
membros das polícias dos extintos Territórios. 

Muito obrigado, Sr. PresidEmta 

Durante o discwso do Sr. Romeu 
Tuma, o Sr. Teolnnio Vitela Rlho, 1Q Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavr~ ao nobre Senador Jefferson Péres. 

O SR. PEDRÓ SIMON -Sr. Presidente, penso 
que seria a minha vez de fazer uso da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O 
Senador Pedro Simon já havia sido chamado e não 
se encontrava naquele ll)Omento em plenário, tendo 
sido a üsta seguida normalmente. 

O SR. PEDRO SIMON - Desculpe-me, Sr. 
Presidente, mas fui até a Mesa e o Senador T eoto
nio Vilela Filho, que ocupava então a Presidência, 
disse-me que eu seria o próximo orador. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente, 
se me for assegurado o direito de falar antes da Or- -
dem do Dia, cedo, neste momento, a vez ao Sena
dor Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, falo 
depois de S. Ex•. Queria apenas uma explicação, 
porque não havia entendido. 

O SR. PRESIDENTE (Vafmir Campelo)- A pa
lavra fica assegurada ao nobre senador Jefferson 
Pénes antes da Ordem do Dia Agradeço a com
preensão do nobre Senador. Fico muito grato pela 
gentileza Não sabia que o Presidente anterior havia 
se comprometido com V. Ex ... 

, Concedo a palavra ao nobre senador Jefferson 
Péres. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Mas era uma 
gentileza leite particularmente ao ilustre repre
sentante do Rio Grande do Sul, o estimado Senador 
Pedro Simon. 
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Muito 
obrigado, nobre Senador Jefferson Péres. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. as autorida
des da área econõmica, especialmente o Banco 
Central, surpreenderam o mercado duas vezes esta 
semana. Primeiro, quando mudaram, mais uma vez, 
a banda cambial, elevando a faixa de variação do 
dólar, e, segundo, no dia seguinte, quando, contra 
todas as expectativas, baixaram a taxa de juros. 

No meu· modesto entender, agiram acertada
mente os condutores da p.o!itica econõmica do Go
verno. Digo isso com muita satisfação e sinto-me à 
vontade, porque, nos últimos meses, o Banco Cen
tral virou saco de pancadas no Parlamento e na im
prensa Fala-se até num controle mais estrito da di
reção do Banco pelo Congresso, e uma Comissão já 
foi constituida para propor medidas que levem a 
esse controle. 

Vejo isso com muita preocupação, Sr. Presi
dente. Sou político e, no entanto, não gostaria de ver 
o Banco Central dirigido por políticos. O Banco Cen
trai é o guardião da moeda, ou deveria ser. O Banco 
Central deve agir tecnicamente, porque política ma
croeconõmica é um misto de ciência e arte: tem 
base científica, mas é preciso fazer a chamada sin
tonia fina entre política cambial, pol1tica fiscal e polí
·tica monetária Para que isso seja feito, é preciso 
que se esteja a salvo de pressões nem sempre legí-
timas. · 

Clemenceau dizia que a guerra era importante 
demais para ser dirigida por generais. E eu penso 
que a política macroeconõmica é importante demais 
para ser entregue apenas a políticos. 

A taxa cambial que o Governo vem sustentan
do tem sido duramente criticada, por entenderem 
que está defasada 

Ora, Sr. Presidente, defasada em relação a 
quê? E por quê? Não há um parâmetro universal. 
Ninguém tem autoridade para dizer se uma taxa 
cambial está ou não defasada 

A taxa cambial ideal é aquela que permite que 
o pais mantenha suas exportações competitivas. As 
vezes, ela tem que ser alterada em função ou não 
da atração de capitais externos. Isso é uma política 
do dia-a-<fia 

A meu ver, salvo aquele momento infeliz de 
abril do ano passado, quando o Banco Centrai con
duziu muito mal o processo de instituição da banda, 
ele tem se havido com muita competência na admi
nistração da nossa política cambial. 

Um Deputado e ex-Ministro da Fazenda, crítico 
sistemático de toda e qualquer política econõmica, 
seja ela qual for - e compreende-se sua frustração, 
pela sua desastrosa passagem pelo Ministério da 
Fazenda e Planejamento deste Pais - vem preconi
zando, pelo que se pode deduzir a partir do que diz, 
uma maxidesvalorização cambial. Criticou, inclusive. 
essa desvalorização de 7%. · 

Ora, Sr. Presidente, aquele Deputado é ou se 
finge de desmemoriado. S. Ex' foi quem, em 1979, 
decretou uma maxidesvalorização de 30%, seguida 
de outra, três meses depois, que detonou a estabili
dade de preços, elevou a inflação para 1 00% e, logo 
após, para 200% ao ano. Na verdade, o Brasil che
gou quase à hiperinflação a partir do início dos anos 
80, quando aquele Deputado era o czar da nossa 
economia 

De forma que o Banco Central agiu acertada
mente. Não há defasagem cambial enquanto o Bra
sil conseguir exportar de forma competitiva. O que 
se pode e deve-se fazer realmente é reduzir o cha
mado "custo Brasil", para que essa competitividade 
não desapareça. 

Critica-se muito a Argentina pelo congelamenio 
da taxa cambial, aponlada como responsável pela 
recessão que vive aquele País. Ora, Sr. Presidente, 
a taxa cambial argentina está congelada há cinco 
anos. A paridade é de um dólar por um peso e, no 
entanto, as exportações daquele pais saltaram de 
US$8 bilhões para US$22 bilhões, graças à redução 
do que se poderia chamar também de "custo Argen
tina". De modo que é uma falácia essa história de 
defasagem cambial. A taxa deve estar defasada 
para aqueles que não conseguiram melhorar os 
seus níveis de produtividade. 

Mas, no dia seguinte, o Banco Central também 
determinou a queda da taxa de juros, uma pequena 
redução contra as expectativas do mercado, o que 
sinaliza a firmeza da politica de redução gradual da . 
taxa de juros. Ao contrário daqueles que, leviana
mente, preconizam uma redução brusca dessa taxa, 
o que levaria, O· Pais a perder a capacidade de a~ir 
capitais forâneos; desestimlAaria a poupança e lll

centivaria a formação espectjativa de esioques, e 
exacerbaria o consumo. 

Sr. Presidente, gostemos ou não, a taxa de ju- · 
ros tem que ser mantida elevada, para ser reduzida 
gradualmente. Isso tem um custo? Tem. Mas o cus
to muito maior seria uma prematura e abrupta redu
ção dessa taxa, que, sem dúvida, levaria para o es
paço a estabilidade econõmica tão duramente con
quistada 
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O Sr. Lúcio Alcantara - Permite V. Exã um 
aparte? 

. O SR. JEFFERSON PÉRES - Com prazer, 
Senador Lúcio Alcântara 

o Sr. Lúcio Alcantara - Nobre Senador Jef
ferson Péres, o Banco Central inegavelmente está 
na berlinda De uns meses para cã, o noticiário, os 
debates no Congresso e a imprensa têm focalizado 
o Banco Central sob diferentes aspectos. Não quero 
nem falar sobre a fonna como vem conduzindo a po
lítica monetária, a política cambial. Mas, no meu 
modo de ver, o seu maior problema é de comunica
ção e de relacionamento com a própria sociedade. O 
Banco Central virou uma peneira, tudo vaza: a pasta 
cor de rosa; infonnações sobre acertos possíveis 
para se aceitar maquiagem de balanço de bancos; a 
carta que o interventor do Banco Econômico escre
veu para o Presidente do Banco Central - cujo teor 
não se conhece integralmente. O próprio ex-inter
ventor diz que vai-se reservar para, no momento 
oportuno, se for o caso, divulgar essa correspondên
cia. O que há, de fato, em relação ao Banco Central 
é uma espécie de perda da sua credibilidade, da sua 
confiabilidade. Duvida-se dele. Questionam-se os 
seus procedimentos administrativos. A política pode 
estar sendo corretamente conduzida, mas o Banco 
Central carece de uma melhor imagem junto à opi
nião pública. Aliás, os próprios Presidentes da Repú
blica queixavam-se disso. O ex-Presidente Itamar 
Franco - e está aqui o seu ex-Uder, Senador Pedro 
Simon - várias vezes foi à imprensa para se queixar 
de uma pretensa caixa preta do Banco Central. Ora, 
se existe caixa preta para o supremo mandatário do 
País, imagine para o comum dos mortais, que está 
aí trabalhando duramente para sobreviver e que 
realmente desconhece tudo. Compreendemos que 
essa é uma questão muito delicada, que essa políti
ca econômica, monetária exige cautela. Mas é evi
dente que há limites para isso. Hoje, o problema do 
Banco é muito mais de se colocar em dúvida a insti
tuição, seu funcionamento, seu relacionamento com 
a sociedade e com o· próprio Congresso do que se 
desacreditar na política que está empreendendo. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Senador Lúcio 
Alcântara, o Deutsche Bank é a instillição mais po
derosa da Alemanha e nenhum alemão se queixa da 
sua caixa preta, porque as suas funções estão niti
damente definidas, sua Diretoria é independente e 
age profissionalmente, sob fiscalização do Parla
mento alemão. 

O que acontece no Brasil, Sen'ldor Lúcio Al
cântara, é que o Banco Central é polivalente, exerce 

funções que não são próprias de um banco central -
e este não é o momento para tecer esta análise téc
nica - e, também, sua Diretoria não é autõnoma, 
age de forma insegura, sujeita que está a pressões 
de toda sorte. 

V. Ex;< acha que um Presidente do Banco Cen
tral suporta a pressão de um Governador de São 
Paulo? Bes entravam no gabinete do Presidente -
entravam, não sei se ainda entram - e impunham a 
sua vontade. E é por isso que o Banespa se encon
tra nessa situação. 

V. Ex• acha que um Presidente do Banco Cen
tral, seja lá quem for, tem poder de fogo para enfren
tar o Governador de São Paulo, sendo ele demissí
vel ad nutum? 

O Sr. Lúcio Alcanlara - Então, V. E# defende 
a autonomia do Banoo Central? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Com absoluta 
certaza Seria a melhor coisa para este País. Não 
um Banco Central soberano, entendam bem. Seria 
uma Diretoria com mandato certo, indemissível, sal
vo se cometesse crimes, ou não cumprisse objetivos 
previamente fixados. 

Evidentemente que o Senado Federal deveria 
traçar diretrizes e metas para essa diretoria autõno
ma, que as deveria cumprir, sob pena de destituição. 
Diretrizes e metas preestabelecidas. O 3anco Cen
tral não seria soberano. . 

Uma dinetoria de Banco Central sem autono
mia, sujeita a pressões, com o Presidente sempre 
sob a espada de Dãmocles, demissível a qualquer 
momento, isso não. · 

· O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo o 
aparte a V. Exã. · 

O Sr. Pedro Simon - É claro que quando 
V. Ex• fala em autonomia, deve se referir tam
bém aos banqueiros. O Banco Central tem que 
ser examinado sob dois ângulos. Houve agora o 
caso do Banespa, em que o Banco Central teve 
que aceitar a pressão política de fazer o entendi
mento - pressão politica do Governador Mário 
Covas e do Presidente Fernando Henrique Car
doso. Então, não são coisas do passado, são 
coisas de hoje, pressão política fez com que o 
Banco Central tomasse uma decisão à revelia do 
que ele queria tomar. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Autõnoma e 
com quarentena, dois ou quatro anos depois de dei
xarem o mandato, não poderiam exercer funções no 
mercado financeiro. 
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O Sr. Pedro Simon -A mesma coisa vale com 
relação aos bancos privados. Porque, na verdade, o 
Banco Central tem chegado sempre depois, quer no 
banco público, quer no banco privado. Em nenhum 
momento pode-se dizer que o Banco Central chegou 
antes para avisar, para alertar que as coisas esta· 
riam indo mal. Sempre chegou depois. Há um proje
to do então Senador Itamar Franco, já aprovado pelo 
Senado, determinando que, como acontece nos Es
tados Unidos, dirigentes do Banco Central não po
dem vir de instituições privadas financeiras nem po
dem voltar para as mesmas durante um espaço de 
tempo. Nos Estados Unidos, o presidente do Banco 
Central, inclusive, continua ganhando como tal du
rante um prazo determinado, a fim de que não tenha 
outra ocupação. No Brasil, ocorre o contrário. Esse 
projeto foi aprovado por unanimidade aqui. O Sena
dor Roberto Freire e eu fizemos um ofício ao Presi
dente da Câmara dos Deputados, apelando para 
que o projeto fosse colocado em votação, mas, la
mentavelmente, está parado. O aluai Presidente do 
Banco Central ocupou a mesma função no Governo 
do Sr. Itamar Franco, só que, naquela época, ele era 
funcionário de carreira do Banco. O Presidente Ita
mar Franco nomeou para o Banco do Brasil, Banco 
Central, Banco do Desenvolvimento Econômico e 
Caixa Econôi'Tlica~ Federal apenas pessoas que esta
vam fora de instituições financeiras. No entanto, o 
Sr. Gustavo Loyola saiu e foi para uma instituição fi
nanceira que já conta com o Sr. Manson da Nóbrega 
e um ex-presidente do Banco do Brasil. Dessa insti-

. tuição, que dava assessoria financeira a empresas, 
saiu o Sr. Loyola para o BanC() Central, saiu um ou
tro para o Banco do Brasil e, agora, saiu o Sr. Man
son que está prestando assessoria ao Governo - as
sessoria não sei de que natureza Então, quando se 
fala em independência do Banco Central, entendo 
que ele deve sair da pressão de governadores, mas 
não podemos entregã-lo, como imaginam alguns, 
nas mãos dos banqueiros nacionais, porque isso me 
parece um absurdo. 

O SR. JEFFERSON PÉRES- Tudo se resume 
a criar regras estáveis e claras. V. E# já ouviu falar 
em algum dirigente do Federal Reserve, o banco 
central americano, envolvido em escândalo? Ou de 
algum presidente do Deutsche Bank suspeito de re
lação promíscua com o sistema financeiro? Não! 
Porque lá existem leis claras e o Congresso contro
la Existe também toda uma cultura de autonomia 
das autoridades mor.etárias. 

Por outro lado, este Congresso também tem a 
sua parcela de culpa: por que até hoje não regula-

mentamos o sistema financeiro, como determina a 
Constituição? Por que até hoje não criamos o Segu
ro Depósito, para os depósitos bancários, corno 
manda a Constituição? Nada impede que o Con
gresso o faça. Não é de iniciativa privativa do Poder 
Executivo, Senador Pedro Simon. Nós já poderia
mos ter votado essa lei. 

O Sr. Pedro Simon - Estou dizendo a V. Ex• 
que o projeto está lá na Câmara dos Deputados, pa
rado! 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Por que os De
putados não o aprovam? 

O Sr Lúcio Alcantara - Há também uma Co
missão Especial do Sistema Financeiro, constituída 
há anos na Câmara, que nunca concluiu esse trabs
lho de regulamentação da Constituição. ~ 

~ O Sr. Bernardo Qibral - Permtte-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Concedo o 
aparte a V. Ex•. 

O Sr. Bernardo Cabral - Eminente Senador 
Jefferson Péres, quero dar o meu apoio a V. Ex." 
quando fala no Federal Reserve Bank. Realmente o 
Banco Central do Estados Unidos nunca teve qual
quer de seus presidentes envolvidos em escândalos 
na área financeira Lembro-me que um dos últimos 
presidentes, o Sr. Paul Volker, que era um adminis
trador da economia norte-americana, dizia sempre 
que a grande vantagem do Federal Reserve Bank é 
que o mandato do seu presidente começa antes e 
acaba depois do mandato do Presidente da Repúbli
ca Conseqüentemente não há nenhuma coincidên
cia e nenhuma influência que o Presidente da Repú
blica possa ter e muito menos pressão dos Governa
dores de Estado. E V. Exª diz bem quando aponta o 
Governo de São Paulo, porque os Governos do 
Amazonas, do Pará ou de qualquer Estado do Norte 
não teriam força de empurrar a porta de um banco 
para essa circunslãncia. Dizia-me, outro dia. o emi
nente Senador Mauro Miranda que uns colegas Se
nadores - e, aqui, não adianta registrar os nomes -
foram a uma audiência com o Presidente do Banco 
Central e ficaram uma hora à espera. corno se fosse 
possível submeter Senadores, que aprovam os seus 
nomes para a Diretoria, a um vexame desse. E pior~ 
ainda: quando um Senador pede audiência, a Secre
tária do Presidente do Banco Central pergunta qual 
é o assunto que será tratado. como se ele não fosse 
representante de Estado. De modo que eu estou 
vendo com muita alegria, não só o discurso de V. 
Ex•. como a notícia de que vai haver uma auditoria 
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do Tribunal de Contas da União no Banco Central. 
Meus cumprimentos a V. Exª. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado, 
nobre Senador Bernardo Cabral, pelo aparte de V. 
Ex•, que incorporo ao meu discurso. A auditoria, 
realmente, é necessária. Vamos abrir a famosa "cai
xa-preta" do Banco Central. 

Mas, Sr. Presidente, diz o ·Jornal do Brasil de 
hoje: 

"Politicas quebram bancos, sim. O Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso tem 
boa dose de razão quando, em jantar com a 
Bancada gaúcha, na noite de terça-feira, fin
cou pé na decisão de privatizar o Banco Me
ridional e argumentou que os políticos eram 
os responsáveis pela deterioração dos ban
cos públicos. Afinal, não foram eles que le
varam o BANESPA (SP), o BANERJ (RJ), 
PRODUBAN (AL), CAIXEGO (GO) e inúme
ras outras instituições à situação de insol
vência?" 

E, mais adiante, diz que tudo começou em 
1982, a primeira eleição depois de duas décadas de 
ditadura militar: 

"O grupo de Governadores, às véspe
ras de passar o baStão (a maioria da ARE
NA), com o apoio do Governo Federal, fez 
tudo para eleger seus sucessores." - Evi
dentemente que não todos; existem as hon
rosas exceções de praxe. "Um processo que 
envolveu a "manipulação heterodoxa• do 
caixa dos bancos estaduais e que passou a 
freqüentar os hábitos e costumes dos gover
nadores que se sucederam até hoje. 

O uso político dos bancos fica explícito 
na proporção das operações ativas com os 
governos controladores, numa clara função 
de financiar os buracos de caixa dos tesou
ros estaduais. O trabalho do BC aponta que, 
no conjunto, os bancos estaduais empresta
vam 7 4% do crédito para os governos. • 

Ilegalmente, parque não podiam fazê-lo para 
acionistas, o próprio acionista controlador. 

"Essas práticas levaram o BANESPA, 
depois das gestões de Orestes Quércia e 
Luiz Antônio Fleury, a ter créditos da ordem 
de R$14 bilhões contra o tesouro paUlista 
Induziram o BANERJ à situação de insol
vência e a decretação de administração es
pecial temporária do BC." 

Já concluo, Sr. Presidente. 
"Mais de US$33 bilhões foram injeta-" 

dos nos bancos estaduais durante os pro
gramas de saneamento em 1983, 1984, 
1985 e 1987. Não adiantou. O fim da supe
rinflação impôs uma questão de sobrevivên
cia para esses bancos: ou são privatizados, 
ou passam a ter gerência profissional, ou 
assumem a bancarrota e cerram suas por-
tas." · -

O Governador Mário Covas esteve aqui hã dois 
dias. Reuniu-se com Senadores para pedir apoio 
para essa proposta de solução para o Banco Geri~ 
trai, que passa pela entrega de rnicos do governo 
paulista ao Governo Federal como dação em paga-~ 
mento. 

Espero que o Senado Federal analise, com 
muito critério e com muita independência, essa •so- ~ 
lução" para o Banco do Estado de São Paulo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Era() que tinha a dizer. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Adernir Andrade, 
como Líder, por cinco minutos, para uma comunica

~ ção urgente de interesse partidário, nos tennos do 
art 14, 11, a, do Regimento Interno. 

O SR. ADEMIR A.NDRADE (PSD-PA. Como 
Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 
no dia 23 de janeiro, apresentei à Mesa um requeri
mento de infonnação, dirigido ao Ministro das Minas 
e Energia, com o seguinte teor: 

Qual é o potencial estimado de ouro existente 
em Serra Pelada, baseada nos estudos aluais feitos 
pela Companhia Vale do Rio Doce? 

Qual foi a produção mensal de ouro feita peta 
Companhia Vale do Rio Doce, no Estado do. Pará,. 
nos anos de 1992 a 1995? 

Quais são as perspectivas da Companhia Vale 
do Rio Doce em termos de exploração de ouro até o 
ano 2.000, ano a ano? 

Qual é o potencial de todas as reservas de 
ouro da Companhia Vale do Rio Doce, no Estado do 
Pará, que estejam sob concessão e já em explora
ção? 

A minha preocupação, Sr. Presidente, quando 
me manifestei, aqui, em 23 de janeiro, deu-se em 
função dessa idéia de se privatizar a V ale do .Rio 
Doee e o desconhecimento geral da Nação.sobre as 
potencialidades das reservas minerais da Vale. Deu-
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se, também, em função de que a exploração, a pros
pecção e o estudo geológico que vêm sendo feilos 
pela Vale do Rio Doce se dão exatamente no garim
po de Serra Pelada e suas proximidades. 

Quero, aqui, manifestar a minha preocupação, 
porque essa luta do garimpo de Serra Pelada existe 
há muitos anos. Serra Pelada foi descoberta pelos 
garimpeiros, e sua exploração também foi iniciada 
por eles. Posteriormente a essa descoberta e já al
guns anos após a sua exploração, a Vale do Rio 
Doce, utilizando-se de um direito de concessão que 
não era dela - era da United States Steel america
na, que depois passou para a empresa que prece
deu a Vale do Rio Doce- fez um levantamento topo
gráfico e colocou Serra Pelada dentro desse direito 
de concessão minerário. Na verdade, Serra Pelada 
não pertencia à Vale do Rio Doce. 

Quando fizemos a Constituição deste País, co
locamos um artigo - e o Senador Bernardo Cabral 
pode testemunhar isso - que estabeleceu prioridade 
de exploração dos recursos minerais, princ~almente 
quando se tratasse de ouro, cassfterita e pedras pre
ciosas, aos garimpeiros que estivessem mganizados 
em cooperativas. Esse artigo foi aprovado e, em fun
ção dele, foi legalmente garantida a propriedade de 
exploração de Serra Pelada aos garimpeiros. 

Àquela alti,Jra, em um jogo político extrema
mente pesado, a Vale, exigindo do Presidente Fi
gueiredo, conseguiu uma indenização de US$00 
milhões que se tirou do Tesouro, do Orçamento 
nacional para pagar a Vale do Rio Doce, para que 
os garimpeiros pudessem ali permanecer em ex-
ploração. -

Mas ao longo de todos os anos, o DNPM, o Mi
nistério das Minas e Energia, o Governo Federal, de 
uma maneira geral, utilizaram-se de uma-politica de 
massacre aos garimpeiros, utilizaram-se de uma po
lítica de boicote, de chantagem e de até provocação 
de acidentes, de toda a espécie de ação para matar 
os garimpeiros, pelo cansaço, fazendo com que eles 
abandonassem Serra Selada. Esta é a grande ver
dade. 

O DNPM nunca auxiliou os garimpeiros a tra
balharem, a buscarem uma forma técnica e assim 
aprenderem a explorar aquele ouro. Muito pelo con
trário, foi um boicote permanente, ao longo de todos 
os anos. Há cerca de um ano e meio, a Vale do Rio 
Doce começou um processo de exploração e sonda
gem que já vínhamos exigindo, ao longo de anos e 
anos e anos. 

Inicialmente, a Vale procurou enfraquecer o 
movimento dos garimpeiros, deixá-los a pão e água 

Hoje, não há exploração da cava Segundo o noticiá
rio, o que há em Serra Pelada é uma exploração da 
sobra, daquilo que já foi tirado de dentro da cava; os 
garimpeiros estão reciclando para tirar alguma coisa 

O SR. BERNARDO CABRAL - O artigo colo
cado na Constituição é o de no. 17 4, §§ 3" e ~ da 
Constituição Federal - já que não cabe aparte, ape
nas um auxilio. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Muito obrigado, 
Senador Bernardo Cabral. 

Hoje, está sendo feito o reaproveitamento do 
que já foi tirado lá de dentro há muito tempo. Mas a 
cava está inundada, porque a Vale do Rio Doce, o 
Governo Federal, o DNPM, todos trabalharam contra 
os garimpeiros; todos boicotaram os trabalhos da 
Cooperativa dos Garimpeiros de Serra Pelada 

Agora a Companhia Vale do Rio Doce anuncia 
a descoberta" de uma mina de 150 mil toneladas de 
ouro às proximidades de Serra Pelada Acredito que 
esse ouro seja da própria e não vizinho à Serra Pe
lada O estudo está sendo feno, há um ano e meio, 
na área de Serra Pelada e não fora dela 

Portanto, há aqui dois questionamentos: meu pe
dido de informações, feito em 23 de janeiro, já mani
festava a nossa preocupação e o nosso entendimento 
a respefto do que iria acontecer. Então, este ouro des
coberto, em primeiro lugar, é bom para o País. 

Questiono a propriedade da Companhia Vale 
do Rio Doce com relação a esse ouro. A meu ver, 
não é dela, e sim da Cooperativa dos Garimpeiros 
do Estado do Pará Tenho certeza disso porque co
nheço a história Tenho um projeto de lei, aprovado 
na Cãmara dos Deputados e que foi arquivado nesta 
Casa Posteriormente, houve um acordo com o Pre
sidente da República, mas esse projeto não andou. 
O referido projeto prova que essa área não pertencia 
e não pertence à Companhia Vale do Rio Doce; ela 
pertence aos garimpeiros de Serra Pelada 

Portanto, quero deixar aqui dois registras, Sr. 
Presidente. O primeiro é no sentido de que o Gover
no do Estado do Pará e as Lideranças políticas do 
Estado do Pará se assenhorem desta questão, por
que esse ouro pertence ao nosso Estado e a seu· 
povo; segundo, se isso pertencer à Companhia Vale 
do Rio Doce, é preciso que a referida Companhia 
diga a todos nós, responda a esse pedido de infor
mação. Nesse processo de privatização que se pre
tende é preciso que saibamos o que existe de fato 
em termos de ouro descoberto pela Vale do Rio 
Doce. A Vale do Rio Doce é hoje a maior produtora 
de ouro no Brasil. Sabemos de reservas imensas, 
mas isso fica trancado a sete chaves, ninguém con-
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segue essas informações. Espero que no processo 
de discussão possamos ter essas informações da 
Vale, conhecer a verdade, para que tudo que se 
faça seja de maneira limpa, clara 

E eu ainda espero que o Líder do Governo 
nesta Casa, Senador Elcio Alvares, corilorme 
prometeu, traga, antes que se encerre o período 
das discussões da convocação extraordinária, o · 
Ministro José Serra, para discutirmos especifica
mente a questão da Companhia Vale do Rio 
Doce e o projeto de autoria do Senador José 
Eduardo Outra - percebo a ausência de S. Ex>:, 
em plenário, nesses últimos dias, por motivo de 
doença - que submete à decisão do Congresso 
Nacional a possibilidade de privatização · da 
Companhia Vale do Rio Doce. 

Portanto, quero aqui ressaltar a importância 
desses fatos e que a Vale coloque as coisas de ma
neira clara, correta. Hoje já enfrentamos problemas 
com ela por ser uma estatal. Imaginem V. Ex"5 se 
essa empresa se tornar uma empresa privada e 
principalmente uma empresa japonesa ou australia
na, como se dá hoje a disputa entre australianos e 
japoneses pela posse da Companhia Vale do Rio 
Doce. E o Governo, infelizmente, está abrindo mão 
de algo que se toma uma luta entre japoneses e 
australianos, abrindo mão do nosso direito sobre es
ses recursos minerais tão importantes para a nossa 
Pátria. Muito obrigado. 

O SR. IR IS REZENDE - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma comunicação inadiávei. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Carnpelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador !ris Rezende, para 
uma comunicação inadiável, pelo prazo de 5 minu
tos, nos termos do art. 14, Vil, do Regimento Interno 
desta Casa. 

O SR. !RIS REZENDE (PMDB-GO. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador) - Sr. Presi
dente, Srªs e Srs. Senadores, um dos jamais edita
dos nesta capital traz, na respeitável coluna política 
de Haroldo Hollanda, a seguinte nota: 

"Conversa amarga 
Conta-se no Senado que há cerca de 

uma semana o Senador goiano I ris Rezende 
teve uma conversa amarga com o Ministro 
da Fazenda, Pedro Malan. O Senador por 
Goiás foi pedir ao Ministro da Fazenda que 
acelerasse a concessão de um pedido de 
empréstimo feito pelo Estado que repre
senta no Senado. Em resposta, Malan co
meçou a dizer que o empréstimo só seria 

concedido se o Governador de Goiás fizes
se isso ou aquilo." 

Muito bem, hoje pela manhã sou surpreendido 
com o telefonema de uma tradicional emissora de 
rádio da Capital de São Paulo pedindo a minha con
firmação pessoal para a notícia chegada àquela 
emissora de que o Ministro da Fazenda teria condi
cionado o empréstimo a Goiás ao voto favorável dos 
Senadores daquele Estado ao Projeto do Sivam. Dei 
a resposta necessária, a de que era um grande 
equívoco, que jamais o Ministro teria a petulância de. 
condicionar qualquer coisa ao voto de um repre
sentante de Goiás aqui no Senado e que, portanto, a 
notícia não procedia 

Agora devo esclarecer que a origem possível 
dessa nota é que, no decorrer desta semana, aqui 
em Brasília, em uma reunião de Lideranças com 
Deputados e Senadores do Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, quando se iniciava o primeiro traba
lho de apreciação da emenda de reforma tributá
ria, tive a oportunidade de dizer que nós, Parla
mentares, tínhamos por dever apreciar aquela 
emenda de reforma tributária com a preocupação 
e cautela peculiares ao Congresso Nacional, por
que corríamos o risco de fazer com que Municí
pios e Estados continuassem jungidos, subjuga
dos, submetidos à vontade dos responsáveis pela 
política económica deste País. Isso se fez no de
correr da ditadura, dizia eu, quando prefeitos e go
vernadores vinham comer no pires do Governo Fe
deral. E dava um exemplo. Agora, para obtenção 
de um empréstimo por parte do Governo de Goiás, 
baseado em resolução do Conselho Nacional, o 
Ministério da Fazenda estava fazendo exigências 
absurdas, demandando que Goiás não mais con-' 
cedesse incentivos fiscais à instalação de novas 
indústrias; que, dos 114 milhões, 14 milhões já fi
cassem nos cofres do Tesouro para quitar débitos 
já negociados; que as empresas públicas fossem 
privatizadas e que o resultado da privatização fos
se destinado à quitação de débitos dos Estados 
com o Governo Federal. 

Nessa hora, procuramos o Ministro da Fazen
da, acompanhando o Governador até seu gabine
te, expusemos nossa estranheza e o Ministro sim
plesmente procurou corrigir aquelas exigências. O 
Ministro! O Ministério fazia as exigências por inter
médio de suas assessorias, o Ministro não. S. ExA 
reconheceu a procedência da nossa estranheza e. 
determinou que aquelas extravagâncias fossem 
corrigidas. De forma que me senti, diante dessa 
nota e da indagação de uma emissora de rádio 
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respeitada da Capital de São Paulo, no dever de fa
zer esta comunicação, para que a verdade prevale
,cesse e para que o nome do Ministro não ficasse 
sob dúvidas no subconsciente de quem quer que 
fosse. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 
(Pausa) 

Antes de passar a palavra ao nobre Senador 
Joel de Hollanda. nos termos regimentais, prorrogo 
a Hora do Expediente por mais 15 minutos, para que 
S. Exª possa fazer uso da palavra. 

Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollan
da. V. Exa tem 20 minutos para fazer seu pronunCia
mento. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. PIO" 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
- Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, o Presiden
te do Banco Nacional de Desenvolvimento Económi
co e Social, Dr. Luiz Carlos Mendonça de Barros, 
anunciou em Recife seu propósito de ampliar de 
15% para aproximadamente 20% a participação do 
Nordeste no conjunto dos financiamentos daquela 
instituição. 

Trata-se, Sr. Presidente, de um anúncio exlr'e" 
mamente importante e que vem ao encontro dos an-

. seios do empresariado de Pernambuco e do Nordes
te como um todo, que considera da maior relevância 
o aumento da contribuição das linhas de financia
mento do BNDES para apoio aos programas e proje
tes da região. 

Com efeito, o Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econõmico e Social já chegou a: ter, em rela
ção à Região Nordeste, um percentual de aplicação. 
da ordem de 25%. Ou seja, em anos anteriores o 
conjunto de financiamentos proporcionados paio 
BNDES à região já chegou a atingir o percentual de 
25%. Atualmente, lamentavelmente, esse percentual 
está em tomo de 15%, enquanto, de outra parte, os 
empresários, as atividades produtivas da região se 
ressentem de maior parcela de financiamento para 
apoio a seus projetes. 

Por isso é que dissemos que o anúncio feito 
pelo Presidente Mendonça de Barros de que era sua 
intenção empreender esforços para ampliar a partici
pação da Região Nordeste no conjunto dos financia
mentos do BNDES foi extremamente oportuno e 
trouxe novo ânimo aos empresários da região, que 
passarão, com certeza, a contar com mais recursos 
financeiros das várias linhas de financiamento piO" 
porcionadas pelo BNDES. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o Presi
dente do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco
nómico e Social não anunciou apenas essa sua in
tenção. Concretamente, deu a noticia de que o 
BNDES vai instituir uma superintendência regional 
para cuidar das questões das várias regiões brasilei
ras, especialmente a questão social. Com a criação 
da superintendência para assuntos regionais e so
ciais, é pensamento da direção do BNDES aumentar 
a interface daquela instituição financ~ra com as vá
rias regiões do Pais e também enfocar de forma 
mais precisa a questão social. 

Ademais, o Dr. Mendonça de Barros diz tam
bém que autorizou o limite de R$1 00 milhões para o 
BNB aplicar na região, como forma de apoio aos 
empreendimentos geradores de emprego e renda na 
região. Portanto, a fixação desse limite foi também 
uma providência muito importante anunciada, quan
do da presença do Dr. Mendonça de Barros em Per
nambuco. E veio justamente em socorro do empre
sariado da região, que, não obstante todos os esfor
ços desenvolvidos pelo Banco do Noroeste, pelo 
Banco do Brasil e por outras inslitui\)les, estava a 
carecer de um maior aperte de recursos financeiros 
para apoio às suas atividades e aos seus empreen
dimentos. Por isso, foi também muito bem recebido 
esse anúncio do Dr. Mendonça de Barros. 

Uma outra noticia alvissar9ira para a região, 
trazida por ele, foi justamente a redl.Ção do teto de 
aplicações diretas do BNDES de cinro para três mi
lhões- A diminuição desse valor é importante porque 
vai permitir a muitos empresários poderem pleitear o 
apoio dessa instituição para os seus projetes. 

Além disso, foi anunciado pelo Dr. Mendonça 
de Barros que o BNDES está estudando a contra
partida com que vai entrar no Prodetur, Programa de 
Desenvolvimento do Tuósmo no Nordeste, um dos 
mais importantes instrumentos de reativação da eco
nomia nordestina, uma vez que reconhece que o tu
rismo é uma atividade empregadora de mão-de-obra 
e que tem um efeito multiplicador muno expressivo 
na. economia. Pois bem, o Prodetur, que envolve re
cursos da ordem de US$800 milhões, eslá em fase 
de implementação, faltando apenas a definição do 
aperte de recursos do BNDES; que vai s~rir a con
trapartida a ser dada pelos Estados. 

O Dr. Mendonça de Barros, em boa hora, trou
xe a nolícia de que o Banco Nacional de Desenvolvi
mento Económico e Social está estudando a forma 
de financiar ã contrapartida dos Estados, para que 
possam ser viabilizados os recursos do Banco Mun
dial destinadOs ao setor turistico do Noroeste. 
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Também foi muito importante a noticia dada 
pelo Presidente do BNDES sobre o Nordeste Com
petitivo. Disse S. Exã que a preocupação do Banco 
não se resume, não se restringe àqueles programas 
incluídos no Nordeste Competitivo, a exemplo do tu
rismo, do garimpo, da produção de frutas tropicais. A 
partir de agora, todos os segmenkls eoonômicos do 
Nordeste poderão pleitear recursos daquele órgão. 

Esse anúncio do Dr. Mendonça de Barros tam
bém foi muito importante pai<! a região, porque te
mos selares da economia do Nordeste que estão 
necessitando de recursos financeiros e que agora 
poderão buscá-los no BNDES. a exemplo da avicul
tura, do ramo de alimentação, do metal-mecãnico, e 
assim por diante. · 

Portanto, a informação de que não haveria 
mais 6mitações no Nordesla Compelitlvo foi uma 
medida que caiu muito bem no seio do empresaiia
do de Pernambuco e, de resto, do próprio Noroeste. 

Rnalmente, Sr. Presidente, Srls e Srs. Sena
dores, o Presidente do BNDES anunciou também a 
sua disposição de financiar parte da infra-estrutura 
do complexo portumlo-industrial de Suape. Trat2-se 
de um dos porkls mais importantes da região, que 
poderá ter a função estratégica de redistribuir a im
portação de bens para a regiao Nordesl& e que está 
a necessitar de apoio financeiro para a complemen
tação da sua importante infra-estrutura. 

O BNDES, segundo palavra de seu Presidente, 
está disposto a analisar um projeto a ser apresenta
do pelo Governo de Pernambuco, e lá estava pre
sente o Secretário ·da Indústria e Comércio do Esla
do. Álvaro Jucá, que se.comprometeu a eonelulr a 
elaboração desse projeto e encaminhá-lo, no mais 
breve espaço de tempo. ao BNDES, para exame da 
equipe técnica. . .. ' 

Foi t3mbém um ànúncio extremamente impor
tante, para Pemambut:o · sobretudo, qiJe tem em 
Suape, que hoje vem desen1lenhando um papel ex
tremamente significativo ··de porto exportador por 
onde poderão ser mportadas mercadorias. a serem 
redisbibuidas em todas as regiões, uma das alavan
cas do seu desenvolvimento. 

Quero salientar que a presença do Dr. Men
donça de Barros em Pernambuco se deveu, sobretu
do, a uma solicitação das lideranças empresariais do 
Estado, tendo à frente o Dr. Amnando Monteiro Neto 
que vem desenvolvendo um trabalho muiiO Impor~ 
!ante de mobilização da classe empresarial para no
vos el!llreendimentos que possam gerar ~o. 
renda e promover o desenvolvimento cb nosso Esta
do. O Dr. Armando Monteiro NeiO, à frente da Fiepe, 

vem mobilizando a equipe técnica daquela casa e 
mantendo articulação pemnanente com o Governo 
do Estado, com as autoridades do Governo Federal 
e também com as inslituições financeiras nacionais 
e internacionais, objetivando trazer principalmente 
novos investimentos para o Estado de Pernambuco. 

Por uma questão de justiça, devo ressaltar 
também a p<Jrücipação do Vice-Presidente Marco 
Maciel, que foi quem intemnediou a presença do Dr. 
Mendonça de Barros no Recife. 

Havia o interesse do empresariado de contar 
com a presença da alta direção do BNDES no meu 
Estado. Para tanto, o Vice-Presidente Marco Maciel 
foi acionado e, como sempre, sendo um político ex
tremamente preocupado com Pernambuco e com o 
Noroeste e reconhecendo a importáncia estratégica 
daquele Banco hoje como uma das instituições mais 
Importantes para a promoção do desenvolvimento 
em nosso País, em boa hora entrou em conta!o com 
a direção do BNDES, e o Dr. Mendonça de Barros 
deslocou-se até o Recife, onde manteve essa reu
nião com o empresariado de Pernambuco, da qual 
tive a honra de participar cómo representante de 
Pernambuco no Senado. 

Por isso, ·quero, neste momento, agradecer ao 
Vlce-Presidente Marco Maciel a gentileza da sua in
terferência para viabilizar a presença do Dr. Men
donça de Barros em nosso Estado. 

Gostaria, Sr. Presidente, de ressaltar mais urna 
vez que nós, nordestinos, consideramos o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Social 
hoje dirigido de forma competente e eficiente pel~ 
Dr. Mendonça de Barros, uma das instituições de 
maior competência e de maior seriedade, que, ago
ra, procura, de fomna bem concreta, colocar a ques
tão regional dentro das suas preocupações e, ao 
lado dela, a questão social, criando essa superinten
dência, fazendo um trabalho extremamente impor
tante de articulação com o Banco do Nordeste, que 
vai ser um dos seus instrumentos de repasse de 
apoio à regiao. 

O próprio presidente Mendonça de Barros es
teve no Ceará com sua equipe e manteve, durante 
praticamente dois dias, um conjunto de reuniões 
com os dirigentes e a equipe técnica do BNB, po
dendo testemunhar o esforço que aquela inslituição 
vem fazendo para promover o desenvolvimento da 
região. 

O BNB tem hoje à frente uma figura de homem 
público da maior importáncia. que é o Dr. Byron, que 
tem, com toda sua equipe, demonstrado seriedade e 
detouminação mu~o grande em promover o desen-
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volvimento dos vários setores económicos da região. 
nordestina. 

Pois bem, essa integração entre o BNDES e o 
Banco do Nordeste é algo extremamente importante, 
significativo para a nossa região, porque vai propi
ciar a união da experiência acumulada pelo BNB 
com o conjunto de recursos hoje disponíveis do 
BNDES, que irão agora ser carreados de forma efi
ciente para apoiar os vários empreendimentos da re
gião. 

Por todos estes motivos foi da maior importân
cia a reunião realizada no Recife. Senti-me no dever 
- eu que faço parte daquele conjunto de Senadores 
que está aqui elaborando um plano estratégico para 
o Nordeste - de relatar à Casa o que foi essa reu
nião e dizer que ela representa um complemento às 
preocupações que os Senadores nordestinos estão 
tendo, de preparar um plano estratégico para o Nor
deste, capaz de reverter a aluai tendência de dimi
nuição das taxas de crescimento da nossa região se 
comparadas ao País como um todo. 

É com ações como essas, do BNDES, é com 
essa integração entre o Governo Federal e os Go
vernos estaduais, é com essa integração entre insti
tuições financeiras como o BNDES, o Banco Nor
deste do Brasil, o Banco do Brasil e outras que ire
mos retomar o desenvolvimento do Nordeste, gerar 
mais emprego, melhorar a renda daquela população 
e eliminar progressivamente a pobreza e, sobretudo, 
a miséria de vastas áreas da região nordestina. 

Por isso, nesta manhã, fico feliz em poder re
gistrar esse acontecimento, certo de que ele será o 
primeiro de uma série de outros encontros que tere
mos com a alta direção do BNDES para retomarmos 
o desenvolvimento do Nordeste. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Es

gotado o período destinado ao Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N"- 4, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos 

doRequerimento n239, de 1996) 

Discussão, em tunio único, do Projeto 
de Resolução n2 4, de 1996 (apresentado 
como conclusão do Parece'r n2 13, de 1996, 
da Comissão de Assuntos Econõmicos), que 
autoriza o Estado do Tocantins a prestar ga
rantia no valor de trinta e quatro milhões de 

reais, acrescida dos respectivos encargos fi
nanceiros (acessórios), junto ao Banco do 
Brasil S/A, destinada a financiar a execução 
do Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro 
para Desenvolvimento dos Cerrados- PRO
DECER III - Piloto, a ser implantado no Mu
nicípio de Pedro Afonso, TO. 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rão ser oferecidas emendas à matéria até o encerra-
mento da discussão. -

Em discussão o Projeto em turno único. 

O SR. LEOMAR QUINTANILHA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Leomar Quintani
lha. 

O SR. LEOMAR OUINTANILHA - (PPR-TO. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, a propositura em tela 
refere-se a um ccimpromisso bilateral, feito entre o 
Brasil e o Japão, com vistas ao desenvolvimento do 
cerrado. Um programa denominado Prodecer, para 
o qual já há precedentes no País com investimentos 
de origem japonesa e com a contrapartida brasileira 
para investimento no setor primário em diversos Es
tados brasileiros. 

A presente propositura se refere a investimento 
dessa natureza no Estc!do do Tocantins, onde, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a economia encontra-se 
centrada na atividade econõmica primária, basica- -
mente na agricultura. 

Por essa razão, esse investimento é da maior 
importância para o esforço que vem desenvolvendo 
o Estado do Tocantins com vistas a organizar a sua · 
economia, a estimular o setor produtivo daquele Es
tado, para que fujamos da condição de dependência 
exclusiva do Fundo de Participação. 

É preciso que haja investimentos maciços na 
área da agricultura basicamente, onde as condições 
físico-climáticas do Tocantins são extraordinárias, a 
fim de que o Estado· ·possa vir a gerar riquezas e,' 
com isso, combater também um outro grave proble
ma que aflige a população do Estado, que é o de-
semprego. ·· · 

Por essa razão, estendemos um apelo aos no
bre Pares desta Casa, para que aprovem a proposi
tura do Estado do Tocantins · na obtenção desse' 
apoio· financeiro do goVerno· jaPonês, -com vistas ao'' 
desenvolvimento do cei'raéci ao' nosso· Estado e ao .. 

_ estímulo à prOdução dê gràds';-' ' · · 

Era o que tinha à' dizer, Sr.' Presidente. 
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O SR. BERNARDO CABRAL -Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir a matéria 
. O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral. 
V. Exª dispõe de 1 O minutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL (- AM. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente; Sr% 
e Srs. Senadores, assisti e contribuí para a criação 
do Estado do Tocantins. De modo que acabo de ou
vir o Senador Leomar Quintanilha decornpor toda 
uma argumentação em favor desse empréstimo, in
clusive o precedente já criado. 

O que pretende o empréstimo, Sr. Presidente? 
Essa operação de crédito tem as seguintes caracte
rísticas: o valor pretendido de R$34 mühões, com ju
ros de 6% ao ano; a· destinação já declarada pelo 
Senador Leomar Quintanilha e as condições de pa
gamento - as quais quero me referir - do principal 
em 1.2 prestações anuais, vencendo-se a primeira 
em agosto de 1999 e a última, em 15 de agosto do 
ano 2.01 O. Os juros serão exigidos no dia 15 de 
agosto de cada ano, e o pagamento da remunera
ção será amortizado juntamente com o principal. 

Conheço o trabalho que o Estado do Tocantins 
está a realizar junto ao programa nipo-brasileiro. E 
esse desenvolvimento do cerrado, Sr. Presidente, 
precisa da atenção deste Senado. 

Quero dizer ao eminente Senador Leomar 
Quintanilha que o meu voto será favorável à aprova
ção. 

O Sr. Leomar Quintanilha - Pessoalmente, 
nobre Senador Bernardo Cabral, o Estado do T ocan
tins agradece. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Carnpelo) - Con
tinua aberta a discussão. 

A SRA. MARLUCE PINTO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Com 
a palavra a nobre Senadora Marluce Pinto. 

A SRA. MARLUCE PINTO (PTB-RR. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no
bres Colegas, eu não poderia deixar de me pronun
ciar, porque, na divisa com Goiás, eu estava na 
mesma luta com o atual Governador para a transfor
mação dos Territórios de ·Roraima e Amapá em Es
tados, na época em que foi criado o Estado do To
cantins. 

A nossa luta foi contínua; estàvamos · diaria
mente participando de reuniões com os líderes parti
dários, a fim de que nossas emendas fossem apro
vadas em acordo de lideranças, porque seria muito 
difícil conseguir 282 votos em plenário. · 

Na votação da subcomissão, aprovamos as 
emendas; posteriomnente, perdemos. E na Comis
são da Organização dos Estados, contando com a 
grande cooperação do Relator - hoje, nosso colega 

· Senador Bernardo Cabral-, não só o Tocantins teve 
o.privilégio de criar o seu Estado como Roraima e 
Amapá se transfomnaram de Terr~órios em Estados. 

Siqueira Campos foi o primeiro Governador a 
implantar um Estado. O Deputado Federal Ot!omar 
Pinto também ajudou nessa luta, assim como o ex
Governador Barcelos, do Amapá, que era Deputado 
Conslituinte. Os três implantaram os seus Estados. 

Atualmente, Siqueira Campos retomou e conti
nua com essa luta brilhante. Sabemos que o Tocan
tins tem tido um desempenho excelente no cenário 
da República, porque Siqueira Campos é um ho
mem que está acostumado ao t·abalho, é um ho
mem honesto e sério. 

Portanto, é mais do que justo que todos possa
mos somar esforços junto aos Senadores do T ocan
tins para aprovarmos esse empréstimo. 

O meu voto será favorável, Sr. Presidente. 
Muito obrigada 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Con
tinue em discussão o projeto. (Pausa) 

Não havendo mais quem peça a palavra, en-
ceno a discussão. 

A votação fica adiada 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Item 2: 

PROJETO DE REsOLUÇÃO N2S: DE 199S 
(Em regime de urgência, nos temnos 

doRequerimento 02 40, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução 02 5, de 1996 (apresentado 
como conclusão do Parecer 02 14, de 1996, 
da Comissão de Assuntos Econõmicos), que 
concede autorização para elevação tempo
rária de limite de comprometimento e para 
contratação de operação de crédito externo 
entre o Estado do Mato Grosso do Sul e o 
Fundo Financeiro para Desenvolvimento da 
Bacia do Prata- FONPLATA, no valor de 
até vinte milhéles de dólares norte-america

. oos, cujos recursos serão destinados a fi-
.. -nanciar' parcialmente, o Projeto de Pavi

mentação AsfáRica da Rodovia MS-141 , tre
cho lvinhema-Naviraf. 

Em discussão a matéria em turno único. 
A Presidência esclarece ao Plenário que pode

rão ser oferecidas mendas à matéria até o encerra
mento da disct ossão. 
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O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir a matéria 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a pai avra ao Senador Ramez T ebet, para dis
cutir. 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, ninguém ignora as dificuldades que hoje 
atravessam todas as Unidades da Federação brasi
leira Também ninguém ignora a vontade desta 
Casa de fazer jus à sua verdadeira razão de ser: o 
equilíbrio e a defesa da Federação. 

Há Estados, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
corno os EStados pequenos, os Estados de econo
mia não diversificada, como o meu - juntamente 
com os Senadores Lúdio Coelho e Levy Dias, temos 
a obrigação de defendê-lo nesta Casa -, que têm a 
sua economia praticamente fundada na agricultura e 
na pecuária, dois setores da economia brasileira que 
mais sofrem. Penalizam, ou estão penalizados, 
aqueles que produzem. No entanto, eles dão a sua 
parcela de contribuição para a distribuição de renda, 
muito justa, que está havendo neste País. E Mato 
Grosso do Sul está dentro deste contexto. 

Trata-se de um EstadÓ que quer progredir e 
que tem, nesta legislatura, sob a apreciação desta 
Casa o seu primeiro pedido de empréstimo. Para 
quê? Para pavimentação de um trecho de rodovia 
dos mais importantes do Estado, Sr. Presidente, 
SP's e Srs. Senadores. O trecho em questão atra
vessa a região da Grande Dourados, vai servir a 25 
Municípios, vai ligar a região a outras Unidades da 
Federação; portanto, vai auxiliar na integração do 
meu Estado. Trata-se justamente de um trecho que 
atravessa uma grande região produtora de grãos: o 
Estado do Mato Grosso do Sul. 

Pois bem, Sr. Presidente, SP's e Srs. Senado
res, esta Casa está sensível, e sei que vai dar o seu 
aval e a sua contribuição ao pleito justo do Estado 
do Mato Grosso do Sul. E sei que eu não precisaria 
falar para obter o apoio desta Casa, sempre dispos
ta e atenta aos projetas de interesse das Unidades 
da Federação e dos interesses do próprio País. 

Mas, Sr. Presidente, SP's e Srs. Senadores, 
esse Estado tem um dos seus filhos, que procura 
representá-lo nesta Casa com toda humildade, com 
todo esforço, com todo carinho, que tem a sua vida 
pública - permitam-me que diga - não com lastros 
de cultura, nem de inteligência, mas ele invulgar de
dicação e entusiasmo à causa pública Assim fui 
como Prefeito da minha cidade natal, assim procurei 
ser como Deputado Estadual, como vice-Govema:c 
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dor e como Governador por 1 O meses do Estado de 
Mato Grosso do Sul; e assim cheguei no Senado da 
República, onde tenho a satisfação imensa de convi
ver com colegas que dignificam e honram a repre
sentação dos seus respectivos Estados e que não 
têm fugido das missões que esta Casa se lhes atri
bui. São Senadores que, no exercício dessas missõ
es, não têm procurado nenhum sensacionalismo, Sr. 
Presidente e Srs. Sen<!dores; mu~o pelo contrário. 

Já tive a satisfação de relatar importarites ma
térias nesta Casa, como aquela da reforma constitu
cional, que é o guarda-<:huva da economia deste 
País, a que acabou com a distinção entre o capMI 
nacional e o capMI estrangeiro. Posteriormente, 
para não falar de outras matérias, tive a honra de re
latar, no Senado da República, o projeto de lei oriun
do da Câmara que trata da regulamentação das elei
ções municipais do corrente ano. Atribuíram-me 
também a missão - talvez pesada para os meus om
bros - de relatar a matéria mais polêmica da legisla
tura do ano passado e deste ano. Desde que nesta 
Casa cheguei, não conheço nenhum projeto de lei, 
nenhum caso e nenhuma pretensão mais polêmica e 
mais discutida do que o chamado Projeto Sivam, 
que cuida de desenvolver, de conhecer e de fortale
cer mais da metade do território nacional. 

Sei o que paira sobre esse processo, sim; Sei 
a responsabüidade que tenho sobre os ombros, sim; 
mas também sei, Sr. Presidente, SP's e Srs. Sena
dores, que esse projeto receberá o meu parecer e a 
minha opinião, sopesando os fatos, sobretudo com 
os ditames, na balançada minha consciência 

E qual não é a minha surpresa, Sr. Presidente, 
SP's e Srs. Senadores, quando abro alguns jamais 
que circulam hoje e vejo não que se insinua, mas 
que se fala abertamente que terfamos negociado o 
nosso parecer pela aprovação de um créd~o de 
US$20 milhões para o desenvolvimento do Estado 
de Mato Grosso do Sul esquecidos aqueles que en
gendraram essa matéria - não sei quem são, não 
quero saber, mas devo satisfação à Nação brasileira 
e ao meu Estado- de quem sou. Se eu não tivesse 
um passado que, creio, justifica a minha ~e de 
hoje, Sr. Presidente, SP's e Srs. Senadores, até dei
xaria passar em vão, mas vejo nisso até um atenta
do à inteligência, mas a um passado político de al
guns anos, como esse que se tem, de Prefeito muni
cipal, de Deputado Estadual, de Vice-Govemador e 
Governador. 

Cabe na cabeça de alguém que um Partarnen
tar, um Senador possa negociar um projeto de 
US$20 mühões? E o Presidente da República, que 
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com seu elevado patriotismo dirige os destinos da 
Nação? Feliz dele, feliz do Presidente, se essa fosse 
a proposta para aprovar suas mensagens, aquelas 
em que patrioticamente acredita. Feliz dele se as ne
gociações fossem essas, fossem a da pavimentação 
de estradas de um Estado que precisa realmente se 
interligar ao País -é do interesse do Centro-Oeste, 
sim. Feliz da negociação que tivesse um projeto de 
desenvolvimento social, ao lado do Sivam, para le
var energia elétrica para a Região Amazónica. que 
padece dela; para pavimentar e abrir estradas na 
Amazônia, que padece delas, juntamente com o 
nbsso querido Centro-Oeste, região que, juntamente 
com outros Senadores, tenho a obrigação de defen
der, pouco me importando, diga-se de passagem, 
com as insinuações de quem quer que seja. 

Mas é preciso que se diga não para me defen
der, mas para fazer justiça ao Governo Federal, com 

·quem tenho dialogado, que dele não recebi até o 
momento nenhuma insinuação - nenhuma. Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores! - que não honrasse com 
as figuras do Presidente da República e dos demais 
integrantes do Governo. Poderia parecer, Sr. Presi
dente e Srs Senadores, se eu não usasse o direito 
de falar neste instante, que eu realmente estaria le
vando de contrapartida com essa notícia, porque ela 
envolve e precisa de resposta. Quem negocia com 
alguém. E nesse caso preciso fazer justiça ao Go
verno Federal. 

E olho para V. Ex", Senador Elcio Alvares, Lí
der do Governo, também citado aqui, para dizer que 
de V. Exª só tenho recebido manifestações de apre
ço, diálogos altamente construtivos, V. Ex& defen
dendo os pontos de vista do Governo. E muitas ve
zes não estou ao seu lado como Vice-Líder do Go
verno, honrado que fui com esse convite, talvez até 
mesmo, e com toda certeza, por sugestão de V. Ex". 
Faço-lhe justiça. Nossos diálogos têm sido altos. E 
não fico só na figura de V. Ex", mas também na de 
todos os integrantes desta Casa, do Senado da Re
pública. Todos compreenaendo o momento difícil 
que estou vivendó··para dar meu parecer, para con
cluir meu relatório nesse proje1D. Toda a Nação bra
sileira aguarda pelo seu.desfecho. 

Assim, Sr. Presfdénte; Sr% e Sm. Senadores, 
antes de fazer minha defesa, faço a defesa daqueles 
que estariam "envolvidos• nessa negociação, que, 
se verdadeira fosse, oxalá.!, é disso Aue a política 
brasileira precisa, diga-s~ de passagell). Os diálogos 
têm que ser a favor de.obra sim; têm que ser a favor 
de temas construtivo~ .sim. Por que (Ião? Mas não 
dizer aquilo que ni\o fiz, aquilo que nãç. me foi suge-

rido. Absolutamente isso não aconteceu, Sr. Presi
dente, Sr% e Srs. Senadores. 

Daí por que venho a esta tribuna, tranqüilo, 
apenas pedindo aos Srs. Senadores que. ao apOia
rem esse proje1D - e tenho certeza de que isso llai 
acontecer -, que essas notícias não atrapalhem G 

seu andamento, que, diga-se de passagem, foi apro
vado na Comissão de Assuntos Económicos no 
mesmo dia em que se aprovavam operações de cré
dito para o grande Estado de São Paulo, para o Es
tado de Mato Grosso, nosso vizinho, para o Estado 
do Tocantins, e como esta Casa vem fazendo. 

Por fim, cabe um esclarecimento de ordem téc
nica: se o Banco Central autorizou, como o fez, afir~ 
meu que os limites de endividamento, no caso dó 
Estado de Mato Grosso, não haviam sido extrapola
dos; a aprovação pelo Senado foi feita nos precisos 
termos de uma resolução, que permite que isso seja 
feilo em caráter excepcional. analisado cada caso. 
Não vou citar Estados aqui, mas como o SenadO 
tem feito com um bom número de Estados da Fede
ração brasileira. 

O Sr. E leio Alvares - V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET - Concedo um aparte 
ao nobre Senador Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares- Senador Ramez Tebet, 
o pronunciamento de V. Ex" é imperioso em relação 
ao seu comportamento nesta Casa. V. Ex" tem tim
brado, ao longo desses dias de exercício de manda
to representando seu Estado, uma atitude retilínea. 
um comportamento que merece o elogio de todos, 
não só no relacionamento pessoal, mas muito mais.. 
ainda no exercício da função pública que lhe foi de
ferida por seu povo. A maléria de hoje atinge a todos 
nós, porque insinua, nas entrelinhas, que o Governo 
teria feito uma proposta indecente ao Relalor de um 
dos projetas mais rumorosos que tramitam nesta 
Casa. Preliminarmente, eu colocaria a sua honra
dez, a sua dignidade e, acima de tudó, uma vida pú
blica ilibada. Só isso bastaria para espancar qual
quer dúvida a respeito do seu procedimentct como 
Relator do Projeto Sivam. Outro aspecto que tem 
que ser ressaltado aqui é que, em nenhum momento 
de seu governo, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, no relacionamento constante com os Srs. 
Senadores, fez qualquer tipo de insinuação que rep
resentasse contrapartida. Vou mais ·além. O Presi
dente, desde o primeiro momento, tem demonstrado 
que não admite, de modo algum, a política feita no 
regime da troca de favores. O Presidente entende
e ai está a sua visão de estadista - que as mensa
gens que têm sido remetidas a esta Casa, todas 
elas alendem ao interesse da sociedade brasileira e 
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do País. No caso em espécie, é importante que eu Presidente, um processo de levan1ar dúvidas a res-
dê esse depoimento, não só por es1ar presente exa- peito da idoneidade do projeto. No. fundo, atribui-se-
tamente à entrevis1a de V. Ex', como 1ambém por ter a uma viagem - ontem hoiNa a. noticia de que o Se-
assistido a toda a vo1ação das matérias na Comis- nadar Giberto Miranda teria viajad,o às expensas da 
são de Assuntos Econômicos. Esse projeto de lnte- Raytheon. Simplesmente, o. Senador deu um pare-
resse do Estado do Mato Grosso foi um projeto que cer inteiramente desfavorável à Raytheon. Não acre-
inclusive encontrou algumas oposições. Cito os erni-, dito que o Senador Gilberlo Miranda tenha condicio-' 
nentes Senadores Vilson KleinObing, Esperidiao nado, em qualquer momentO, a sua ida, corno Rela-
Amin e Pedro Piva, porque era uma questão de dis- tor nalwal, e se a empresa lhe facilitou ou se S. ExA 
cussão exa1amente em cima dos termos da carta do viajOu, isso não vai, de manEiira alguma, interferir no 
Banco Central. Mas a reação da Casa, Sr. Presiden- julgamento do Senado. Com um detalhe: que estra-· 
te, eminentes Senadores, foi de inleira solidariedade nho apoio é esse que tem um voto inteiramente con-
ao Es1ado de Mato Grosso. E nisso não foi o Sena- trário, confonne foi o parecer do Senador Gilberto 
dor Ramez Tebet: foi o Senador Carlos Bezerra. Miranda? Entao, Senador Ramez Tebet, pela moldu-
com muito ardor, que suslenlou a posição do seu ra moral que tem, pelo revestimento de honradez e 
Estado e teve o apoio vigoroso de todos os outros dignidade dentro de si, V. ExA é um Senador acima 
Senadores. Lembro-me de pronunciamento do Se- de qualquer suspeita. Nao vai sofrer, de maneira ai" 
nador João Rocha, do Senador Carlos Patrocínio, guma, qualquer tipo de pressão, seja ela qual for -·a 
vários Senadores. Houve até uma colocação muito ar incluo todo tipo de pressao, não é pressão do Go-
lúcida do Senador Jefferson Péres, discutindo o pro- vemo. O Relatório do Senador Ramaz Tebet será o 
blema, quando se atribuía à União a responsabilida- da sua consciência, a favor ou contra a mensagem 
de por essas mensagens que estão chagando aqui do Governo. Neste momento, portanto, quero lhe dar 
continuamente. Então, Sr. Presidente, eminentes a minha solidariedade. Em nenhum momento, nem o 
Senadores, a votação na Comissão da Assuntos Governo a nem V. Ex• Ingressariam num tipo de 
Econômicos foi conduzida pelo Senador Carlos Ba- conversa que representasse parmu1a ou troca de· 
zerra, que era Relator da maléria, com o apoio de concessões ou favores para aprovação de um proje-
todos os integrantes da Comissão, exceção feita a to. Eu garanto que nenhum dos nossos 81 Senado-
esses três Senadores que citei anteriormente, por res, tenham elas as posições politicas mais diver-
questão de entendimento de que a dívida deveria -gentes, seria capaz da um. raciocínio desses que 
ser paga, nem que fosse 1% ou 2%. Então, esta ma- avilta a integridade do nosso julgamento. Portanto, 
léria teve tramitação, votei na ocasião como membro julgo oportuno, nesla manhã de sexta-feira, o seu. 
da Comissão de Assuntos Econõmlcos, não como posicionamento, que repiesen1a a reação de um ho- · 
Líder do Governo, mas coroo o Senador Elcio Alva- mem da bem, de um Senador íntegro. Nesta oportu-
res, que a integra, por entender que o reclamo do nidilde, sinlo-me inteiramente à vontade, Senador 
Es1ado de Mato Grosso, muilll bem representado Ramez T ebet. para dizer que o nosso comportamen-
pelos Senadores que ali estavam presentas, princi- to ao longo desses anos de mandab que ainda nos 
palmente o Senador Carlos Bezerra, deveria encon-. res1a será sempre esse, sob o pálio imenso da digni-
trar eco de parte de todos nós. Em nenhum rnomen- dada a, acima de tudo, cullivando, em primeiro lu-
to o Senador Ramez Tebet teve qualquer tipo de gar, os mais altos interesses· nacionais. Muito abri-
participação para negociar aprovação; pelo centrá- gado a V. Ex&. 
rio, a votação foi aberta. discutida democratlcamen- O SR. RAMEZ'TEBET- Senador Elcio Alva-
te. Quando vemos uma matéria dessa ordem, come- res, recolho com muita emoção a solidariedade de 
çarnos a acreditar, Sr. Presidenla, que existe uma v. ExA a as justas considaraçllas que faz, não a meu• 
orquestração em tomo do S~an. Aqui há uma sus- respeHo, mas a respeHo desta casa, e de como• 
peita de propos1a indecente. /<s irregularidades atri- deve ser 0 comportamento daquelas políticos que, 
bufdas, ao contrário, são sliJOS!as irregularidades,. 
não há um dado concreto. E o Presidente Fernando. querem contribuir para o desenvolvimento do País. 
Henrique Cardoso tem reiterado em rat.niões, inclu- O Sr. Bernardo Csbral - Perrilite-me V. Ex• 
sive oom todos os Srs. Senadores, que, se houver um aparte, nobre Senador Ràmez Tabet? 
qualquer irregularidade conslalada materialmente; O SR. RAMEZ TEBET - Concedo o aparta ao. 
documentadamente, Sua Excelência tomará a Inicia- nobre Senador Bernardo Cabral. 
tiva que deve assistir a um Chefe de Estado: tornar 
sem efeito o ato. Sr. Presidente, tivemos a nótlcia de 
que houve uma contribuição de US$15 mil, a titulá 
de ajuda à campanha do govemo americano. A ooi-· 
sa extrapola de tal maneira, ganha uma manchete 
extraordinária e ganha corpo, cada vez mais, Sr. 

O Sr. Bernardo cabral C:. Senador Ramez Te
bei, o grande poeta alemlki Goethe tinha razão 
quando alinnava que se constrói: um talento na quie
lude de uma sala; mas o.m caráter, só nas tormen
tas, nos temporais da vida Quero ratificar o que V. 
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Ex• diz a seu próprio respeito: que não possui las
tros de cuttura nem de inteligência V. Ex" os tem de 
sobra. Conheço sua biografia e, numa omissão que 
cometeu, quero completá-lo: quando eu era presi
dente da Ordem dos Advogados do Brasil, V. Ex• 
comandava nossos colegas advogados em Mato 
Grosso do Sul, e, à êpoca, o hoje Governador Wil
son Martins era presidente do Conselho seccional. 
Conheci, então, o traço de V. Ex~. Deploro profunda
mente que haja uma manchete de jornal envolvendo 
um Senador, com o título de "Proposta Indecente•. 
Não se pode aceitar que um homem como V. Ex• 
que, representando o seu Estado, luta por esse cré
dito externo entre o Estado do Mato Grosso Sul e o 
Fundo Rnanceiro para o desenvolvimento da Bacia 
do Prata, seja vinculado a uma matéria que é explo
siva e envolve interesses contrariados, e atinja a 
honra de V. Ex". É penoso para um homem público 
que isso aconteça. Ainda ontem eu dizia da tribuna 
que não se pode aceitar que uma biografia construí
da com tanto sacrifício possa ser dilacerada, tisnada 
em poucos minutos. Isso não vai acontecer com V. 
Ex•, porque, ainda que eu possa ser repetitivo - rati
ficando as palavras do Senador Elcio Alvares, que 
as pronunciou com a responsabilidade não só de 
Senador como de Líder do Governo -, quero dizer 
que essa maldade não alcançarã V. Ex•. É claro que 
o Senador Ramez Tebet está numa sttuação difícil, 
mais do que a de cada um nesse Projeto Sivam, 
mas essa dificuldade em nenhum instante poderã 
servir para tisnar o comportamento político de V. 
Ex•. 

O SR. RAMEZ TEBET- Senador Bernardo Ca
bral, não é a primeira vez que V. Ex• é generoso 
para comigo. V. Ex" extrapola muito quando se refe
re à minha pessoa Talvez seja produto de uma con
vivência antiga, corno a que V. Ex• recorda neste 
instante. Mas é claro que a sua manifestação é um 
alto conforto para mim, porque V. Ex", sem dúvida 
alguma, é um dos mais preparados e mais cultos 
Senadores desta Ca5a. Agradeço imensamente a V. 
Ex•. -

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, real
mente, Senador Bernardo Cabral, esta matéria é ex
plosiva. Realmente, as bombas explodem. Realmen
te, os radares estão se chocando aqui na terra. São 
esses interesses contrariados! Felízmente, eles não 
estão se chocando nas alturas. Os satélites ainda 
estão por aqui, mas queremos que esses satélites 
nunca se choquem e queremos a compreensão e a 
solidariedade desta Casa para aquele que vai dar 
um parecer de acordo com os ditames da sua cons-

ciência, procurando responder a uma pergunta: "Em 
toda essa tormenta que existe por aí, o que é bom e 
o que eu devo fazer de melhor para o meu País?" 

É por isso que estou me demorando um pouco. 
É por isso que recebo as documentações, partam de 
onde partirem. Ainda ontem parece que quiseram 
me entregar como se fosse um segredo, porque me 
disseram: "Olhe, o senhor vai receber um repre
sentante da Westinghouse. Você recebe?" E eu digo 
que pode vir, porque, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, o que é a democracia senão um jogo de emba
tes e a defesa de interesses? E que projeto! V. Ex's; 
Senadores Bernardo Cabral e Elcio Alvares, também 
jã delimitaram os seus contemos. Os interesses polí
ticos contrariados! T ai vez até interesses ideológicos. 
E os interesses eoonômicos em jogo? Eu pergunto: 
um Senador tem o direito de correr de uma missão 
por causa de um disse-me-<!isse, por causa de um 
título de "Proposta Indecente"? Aliãs, isso estã fican
do na moda desde o instante em que um filme com 
esse título ganhou a simpatia nacional e o desejo de 
cada um dos brasileiros de assistir muitas vezes a 
essefilme. . 

Não, não nos cabe fugir disso. Cabe-nos a 
conscientização cada vez maior da nossa responsa
bilidade, sem nenhuma outra preocupação senão 
aquela que mencionamos. É assim esse jogo de in
teresses. As pressões são enormes. 

O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. RAMEZ TEBET - Concedo o aparte ao 
Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Péres - Peço a compreensão 
da Presidência. O tema é importante demais para 
ser restringido. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Com
preendo perfeitamente, apesar de o Senador Ramez 
T ebet jã ter ultrapassado mais de 25 minutos do seu 
tempo. Mas acredito que a dignidade e a honra do 
Senador devem prevalecer acima das letras frias do 
Regimento desta Casa. Pediria apenas que o apar
teante fosse objetivo, para que pudéssemos dar a 
palavra aos outros oradores. 

O SR. RAMEZ TEBET -Agradeço ao Senador 
Valmir Campelo, que se encontra na Presidência; 
não só por mim, mas pelos Colegas que estão aten
ciosos a esta matéria e - volto a repetir - muito ge
nerosos para com quem está na tribuna. 

O Sr. Jefferson Péres - A boa parte da classe 
politica brasileira está longe de ter um comporta
mento exemplar. E eu, sem nenhum corporativismo, 
costumo associar-me às criticas da imprensa contra 
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Congressistas que incorrem em desvios éticos. Pen
so que a imprensa está no seu papel, faz muito bem 
em criticar. Entretanto é preciso um comportamento 
mais responsável dessa imprensa. para não se 
transformar em veículo de invencionices que atin
g_em a honra de homens públicos. Ainda há pouco, o 
Senador I ris Rezende lia notícia de jornal que anun
ciava que o Ministro da Fazenda fez uma proposta 
indecente ao Senador lris Rezende, de barganha de 
aprovação de projeto em troca de voto favorável ao 
Governo. Agora V. Ex" também é vítima dessa mes
ma acusação irresponsável. E eu pergunto, Senador 
Ramez Tebet realmente algum jornalista, com o mí
nimo de experiência, acredita numa coisa dessas? 
Que o Ministro tenha coragem de propor a um Sena
dor que o Governo só modificará o projeto se o Se
nador votar a favor de determinada proposta? Cabe 
na cabeça de alguém que algum Senador recebesse 
uma proposta dessas sem reagir até com violência? 
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, repito, é pre
ciso mais responsabilidade da parte da imprensa 
Uma notícia dessas, Senador Ramez Tebet, é repe
tida por emissoras de rádio. Milhões de pessoas ou
vem que o Senador Ramez Tebet está fazendo uma 
negociação indecente com o Governo. Acreditam pia
mente nisso. Não acreditam no seu desmentido, Sena
dor. Não se pode expor a honra de pessoas dessa ma
neira. De forma que receba esse meu aparte como 
uma manifestação de desagravo a V. Ex". 

O SR. RAMEZ TEBET - Senador Jefferson 
Péres, V. Ex& não imagina com que alegria recebo 
essa sua manifestação, que, antes de ser dirigida a 
mim, é uma manifestação ponderada, que parte de 
V. Ex~. que, outro dia, na Comissão que cuida do as
sunto, em questão de ordem levantada, soube muito 
bem defender a dignidade e a honra do Senado da 
República. 

Estou de acordo com V. Ex". A imprensa está 
prestando um gl'<!flde favor. No instante em que 
aborda esse assunto, afoorda-o com extrema injusti
ça, a qual, às vezes, extrapola as penas de quem a 
produziu, de quem a escreveu. Veja V. Ex" que, às 
vezes, o título é um e o conteúdo é outro. Para justi
ficar o que estou dizendo e a tese de V. EX": um 
companheiro de trabalho me dizia que uma das 
emissoras de rádio, de forma sensacionalista, já afir
mava que o Senador estava suspeito ou acusado de 
suspeição numa negociação com o Governo, pela 
Relataria Porém, leu ele a notícia toda, que, na sua 
parte final, dizia que o Senador procurou se explicar 
ou disse que a proposta era ridícula, e assim por 
diante. 

No entanto, não podemos negar, Senador, 
que, de ludo, fica sempre alguma coisa. 

O Sr. Edison Lobao - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. RAMEZTEBET- Tem V. Ex" o aparte. 

O Sr. Edison Lobão- Senador Ramez Tebet, 
todos nós acompanhamos aqui, diariamente, a vota
ção de projetas, de mensagens, de empréstimc•s 
para os Estados. Não hã uma única semana em que 
não estejamos aqui valando essas mensagens, que 
envolvem centenas de milhões de dólares. Trata-se, 
agora, de uma mensagem de apenas até US$20 mi
lhões de empréstimo para Mato Grosso do Sul. Mas 
por que fogo esta teria que ser envolvida no celofane 
de uma negociação espúria entre o Governo e um 
Senador da República? O que se quer, realmente,· é 
atingir esse projeto SNam, por intemnédio de V. Exª. 
Conhecendo-o como conheço, quero declarar aqui, 
não apenas como Senador integrante da Bancada 
do PFL, mas como Líder do meu Partido, que os 21 
Senadores do PFL- um dos quais, o nosso líder do 
Governo, já se manifestou -apresentam a V. Ex" soli
dariedade absoluta Todos conhecemos o seu cará
ter e a sua honradez pessoal. Jamais acreditaríamos 
que isso fosse possiv~. · · -- · 

O SR. RAMEZ TEBET - Senador Edison lo
bão, muito obrigado. Nós nos tornamos muito ami
gos. Realmente, V. Ex• me conhece como eu o co
nheço, e estou cada vez mais feliz por privar da sua 
amizade, da amizade da sua família 

É como afirma V. Exi: é uma mensagem de até 
US$20 milhões. Mensagens como essa são votadas 
todos os dias. Isso nos leva à meditação levantada 
pelo Senador Jefferson Péres. representante da 
Amazônia. O projeto é explosivo, é polêmico. 

Quero dizer a esla Casa que não me cumpre. 
fugir às minhas resP<>nsabilidades, temendo o noti
ciário. Respeito a iiT!lrensa, tributo as minhas home
nagens à imprensa, aos autores da matéria. Mas 
não posso fugir e não vou fugir da minha responsa
bilidade de dar esse parecer do Sivam, como não 
vou fugir, a pretexto nenhum e em instante nenhum· 
- porque, para isso, o povo do meu Estado me man
dou para câ -, de buscar regime de urgência, tantas 
vezes quantas forem necessárias, para tratar .da· ur-. 
gência de pavimentação de estradas, da construção 
de hospitais e de obras no Estado que, modesta
mente, represento aqui. É o meu dever. · · • · 

Se isso coincide com a relatoria .de um projeto 
polêmico, paciência. o que não posso é .lavar as -
mãos. lembra.:me de um poeta que disse que Pila-· 
tos lavou as mãos, mas o outro. respondeu que não 
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há 'mãos mais sujas que as mãos bem lavadas de 
Pilatos. 

Vou seguir o meu itinerário. Quantas vezes en
trar um projeto do meu Estado, vou votar e procurar 
dar prioridade a ele, como cada Senador procura fa
zer em relação aos seus Estados. Sou aliado daqui
lo que for de interesse dos outros Estados, desde 
que entenda que essa obra ou esse interesse é legí
timo. O Senado, ao defender o Estado, está defen
dendo toda a Federação. Portanto, somos, primeira
mente, representantes de Mato Grosso do Sul, é 
verdade, mas quero ser partícipe das grandes deci
sões que possam beneficiar todos os Estados da 
Federação brasileira, porque desejo ser partícipe do 
desenvolvimento, do progresso e da grandeza· do 
Brasil! 

Muito obrigado a todos. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Para 
discutir, concedo a palavra ao nobre Senador Gerai
do Melo. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para dis
culir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr% 
e Srs. Senadores, pedi a palavra para discutir a ma
téria como uma forma de evitar, com o meu aparte 
ao Senador Ramez T ebet, que ainda mais se prolon
gasse a sua manifestação, indignada, mas serena, e 
que considero ter sido uma satisfação que V. Ex" 
deu à opinião pública brasileira, que tem direito de 
cobrar de todos nós explicações em tomo de dúvi
das que possam ser jogadas na nossa trajetória, nas 
nossas posições, nas nossas atitudes. 

Sou Sub-relator do Projeto do Sivam, ao lado 
do Senador Leomar Quintanilha. Portanto, sou uma 
daquelas pessoas que receberam a responsalbilida
de de ajudar V. Exª no seu trabalho de preparação 
do relatório que vai entregar à chamada Superco
missão. Entendo que devo prestar o meu testemu
nho. Se todas essas condutas suspeitas, de que 
muilos desconfiam nesse processo, realmente exis
tissem, seria muito o1atural que se tivesse procurado 
um sub-relator m{outro, para que o mesmo procu
rasse influir na elaboração do relatório nesse ou na
quele sentido. 

Estamos, imagino eu, perto de receber o rela
tório que o Senador Ramez :r ebet vai nos entregar. 
Até hoje, discuti esse assunto com muitas autorida
des, com muitos técnicos, com muitas instituições -
autoridades, técnicos e instituições que convoquei 
para conversar ou que procurei para esclarecer as 
minhas dúvidas. Não fui procurado por qualquer rep
resentante da Raytheon nem por qualquer remanes
cente dos interesses da Esca e não recebi do Go-

vemo Federal nenhum tipo de pressão, grande ou 
pequena, pois, em todos os contatos que tive com 
as autoridades do Governo Federal, a única coisa 
que pude perceber foi a determinação do Presidente 
da República de acatar a decisão que o Senado ve
nha a adotar. 

Vi a matéria, a acusação, a insinuação contra 
V. Exª, Senador Ramez Tebet Nós nos conhece
mos hã pouco tempo, mas devo dizer- não que pre
cisasse fazê-lo, porque as amizades não nascem de 
declarações laudatórias - que a convivência com V. 
Exª, com a sua serenidade, com a sua maturidade, 
com a sua seriedade, tem sido uma das grandes coi
sas que encontrei no exercício do meu mandato de 
Senador. Sinto-me profundamente honrado de poder 
dirigir a minha palavra a V. Ex'!, dirigindo-me a um 
colega 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. Exª 
um aparte, nobre Senador Geraldo Melo? 

O SR. GERALDO MELO- Pois não, Presiden
.te H!Jmberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Já que não me foi 
dado apartear o nobre Senador Ramez Tebet; por
que S. Exª teve que encerrar o seu pronunciamento, 
gostaria também de levar-lhe a minha integral soli
dariedade. Um homem público com a sua biografia -
Prefeito da. sua capital, Deputado estadual e hoje 
Senador da República -, com uma vida pública cheia 
de exemplos de dignidade e de espírito público, não 
poderia jamais ser vitima de um noticiário tendencio
so. Tudo isso é porque S. Ex" está trabalhando com
petentemente no exercício do seu mandato. O Sena
dor Ramez Tebet, no Senado há pouco tempo, tem 
se revelado, sem dúvida, um Parlamentar dos mais 
atuantes, ao receber da Liderança do seu Partido a 
tarefa importantíssima de relatar matérias da mais 
alta relevância, não só relacionadas com a reforma 
constitucional, mas sobretudo com o projeto Sivam. 
S. Exª foi escolhido justamente por ser um Senador 
que se dedica com muita atenção ao estudo de cada 
assunto que lhe é dado a relatar. E é justamente por 
isso, pela sua presença ostensiva na vida pública, 
pela sua atuação brilhante no Senado, que S. Ex'! é 
atingido. Os que não trabalham, ou seja, os que não 
aparecem não são criticados. S. Exª pode estar cer
to de que é alvo dessa infâmia justamente por ser 
quem é. 

O SR. GERALDO MELO- Muito obrfgado, Se
nador Humberto Lucena 

Desejava ainda fazer duas colocações. Expres
sada a minha solidariedade ao nobre Senador Ra
me.z Tebet creio que há uma meditação a ser feita 
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em relação a este assunto. Primeiro, aplaudindo o 
papel importante que a imprensa brasileira tem tido 
na construção . e na consolidação da democracia 
neste País, e reconhecendo os imensos serviços 
que prestou ao amadurecimento e à modernização 
da sociedade brasileira, sinto-me também no direito 
de registrar que aqui e ali episódios como este nos 
levam à necessidade de apelar para que ela nos aju
de a fazer deste País um lugar onde valha a pena 
ser honesto, decente e ético. E que os desonestos, 
indecentes e aéticos sejam execrados pela opinião pú
blica, pois trata-se de pessoas que constróem para si 
mesmas essa amargura, esse momento difícil. 

Mas não é justo que, numa sociedade demo
crática e em nome do exercício da liberdade de im
prensa, possamos ver a dignidade de pessoas hon
radas, que primaram a vida inteira pela sua serieda
de, pela sua fidelidade a posturas éticas e pela sua 
honra, misturar-<>e com a daqueles que merecem a 
execração pública. 

Precisamos viver em um país onde valha a 
pena ser honesto e que isso nos garanta poder dor
mir tranqüilos, certos de que, no dia seguinte, os jor
nais não trarão nosso nome misturado ao daqueles 
que não respeitaram a ética e a dignidade. 

Se todos aqueles que realmente desejam que, 
em todas as atividades deste pais, a ética e a serieda
de tomem conta e transformem-<>e na grande marca 
de conduta do povo brasileiro, precisamos COIJllreen
der que dar espaço a desinformações desse tipo é 
algo tão grave no exercício de uma profissão quanto é, 
no exercício de um mandato de Senador, deixar-<>e 
corromper ou votar contra o interesse nacional. 

Nosso papel como Senadores é o de agir de 
determinada maneira, dentro de certos padrões, e o 
papel das outras profissões, inclusive dos jornalis
tas, é o de cumprir sua atividade com o mesmo sen
so de responsabilidade que se exige dos homens 
públicos. 

A segunda e última reflexão que gostaria de fa
zer tem a ver com este projeto em discussão. Não 
podemos deixar que uma insinuação desse tipo em 
tomo de um Senador possa·prejudicar a decisão do 
Senado quanto a uma matéria como esta, que en
volve o interesse do Pais e do Estado do Mato Gros
so do Sul, por menos significativa que seja a quantia 
autorizada. Mas o seu uso é importante para melho
rar a economia e a vida de pessoas no Mato Grosso 
do Sul. E é preciso que não venhamos, agora, a 
apreciar esta matéria com resbições, decorrentes do 
receio de que o nosso voto possa não ser com
preendido e que, amanhã, venham dizer que cumpri
mos o papel de pagar a !atura que alguém prometeu 

ao Senador Ramez T ebet. Não podemos deixar que 
esse tipo de situação prejudique a boa decisão que 
esta Casa deve tomar. 

Finalmente, creio que, até hoje, como Stb-Rela
tor, eu não disse uma única palavra sobre o que penso 
sobre este caso do Sivam. Mas há algo que precisaria 
registrar: procura-<>e, de muitas maneiras, criar cons
trangimento para quem vai relatar este Projeto. A se
qüência de posições e de análises e o formato que to
maram as várias informações e desinformações orga
nizaram-se de tal forma - coincidência ou não - que · 
parece que o mundo se divide entre os honestos, isto 
é, aqueles que são contra o Sivam, e os desonestos, 
os vendilhões da Pátria, os entreguistas, ou seja, 
aqueles que possam eventualmente defender o Sivam. 
E esse é outro tipo de constrangimento que não pode- -
mos aceitar. Se quisermos dar um parecer contra o Si
vem, não temos o direito de emiti-lo premidos por cir
cunstãncias externas àquilo que concretamente está 
sob o nosso exame. E se estivermos convencidos de -
que interessa ao País acolher a mensagem do Presi
dente da República, que pediu apenas para retirar o 
nome da Esca- uma decisão que o Senado já tomou -
, não podemos deixar de et_rnprir o nosso dever por 
estarmos sujeitos a julgamentos desinformados. E se 
é para levantar suspeitas, apenas acho estranho que 
todo dia apareça alguma novidade que envolve uma 
cn"tica ao consórcio que ganhou essa concorrência e 
uma homenagem a alguma das elllJresas derrotadas. 

Nesta Casa, se-não me engano, têm assento 
mais de 30 ex-Governadores, como eu e como V. 
Ex>.. Sabemos que dimensão podem assumir as rea
ções daqueles que investiram numa concorrência, e 
a perderam, que era importante para determinada 
empresa. Não foi uma nem duas vezes que vi, como 
também V. Ex" e os Senadores Elcio Alvares, Edi
son Lobão, Flaviano Melo e outros ex-Governadores 
de Estado viram, em cada concorrência que um ga
nha, os que perdem se mobilizam para anular ou 
para inquinar de ilegitimidade, de incorreção e SUS:
peita. 

Portanto, temos que ter a maturidade necessá
ria para joeirar no meio desse poeira! todo e desco
brir onde está o interesse nacional. A experiência de 
vida que possamos ter conquistado nos obriga a lo-'. 
mar uma posição de fidelidade a esse interesse na
cional. 

O Sr. Leomar Quintanilha - Permite-me V. 
Ex>. um aparte? 

O SR. GERALDO MELO- Ouço V. E#, Sena-. 
dor Leomar Quintanilha, para encerrar as minhas 
palavras, com a permissão do Presidente. 
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O Sr. Leomar Quintanilha - Agradeç>:> ao no
bre Senador Geraldo Melo o ensejo de part~ipar do 
raciocínio que V. Ex• desenvolve, de forma equilibra
da e lúcida, a respeito do tema que discutimos nesta 
manhã: o endividamento dos Estados, particular
mente a propositura apresentada pelo Estado de 
Mato Grosso do Sul, brilhantemente defendida pelo 
nobre Senador Ramez Tebet; e, naturalmente, a 
questão incidental que tem motivado não só esta 
Casa, mas o País inteiro: o Projeto Sivam, questão 
na qual, particularmente V. Ex•, o Senador Ramez 
T ebet e eu fomos incumbidos de uma responsabili
dade um pouco maior, qual seja, a de, em nome da 
Comissão que representemos, manifestanmo-nos a 
respeito. Com relação à proposta do Estado de Mato 
Grosso do Sul, em tão boa hora, a defesa justa e 
oportuna do Senador Ramez T ebet certamente aco
lherá a solidariedade dos membros desta Casa. uma 
vez que obras de infra-estrutura essenciais ao de
senvolvimento do seu Estado precisam ser urgente
mente implantadas para resolver questões de natu
reza econõmica Nada mais sensato do que buscar 
recursos externos, com encargos mui!o mais favorá
veis do que os recursos eventualmente existentes 
dentro do País. Portanto, Senador Ramez Tebet, 
com relação à propositura do Estado do Maio Gros- · 
so do Sul, manifesto-me pessoalmente favorável e 
solidário. Com relação ao Proje!o Sivarn, nobre Se
nador Geraldo Melo, permita-me fazer das suas pa
lavras as minhas. Senti-me não só no dever, mas 
.com desejo pessoal de manifestar a mesma solida
riedade e o mesmo testemunho que V. Ex• ora pres
ta, no meio dessa turibulência Ioda em que se trans
formou o projeto. Também eu, como V. Ex• e. tenho 
certeza absoluta, o Senador Rarnez Tebei em mo
mento algum, fui alvo de pressões, fui procurado ou 
experimentei insinuações com vistas a atendimento 
desse ou daqueles interesses. Ternos otllido co
mentários que, às vezes, procuram atingir a honra 
daqueles que estão, eventualmente, responsabiliza
dos pela decisão. Mas, pela nossa convivência. pelo 
testemunho que fazemos da lisura, da honradez, da 
seriedade, da determinação e, sobretudo, da preocu
pação na defesa dos altos interesses nacionais de que 
estão investidos V. Ex' e o Senador Ramez Tebe~ 
com quem tenho a.hQnra e o orgulho pessoal de dividir 
essa responsaibilidade, temos a consciência tranqüila 
de que, não obstante o barulho em !orno do trabalho 
que estamos realizando, a decisão a qúe chegarmos 
será a tradução perfeita do sentimento nnais puro e 
mais claro da consciência que temos de qoo estare
mos fazendo o que há de melhor para o País. 

O SR. GERALDO MELO - Muito obr~ado, Se
nador Leomar Quintanilha 

A Sr' Marluce Pinto - Permite-me V. Ex> um 
aparte? 

O SR. GERALDO MELO - Com satisfação, 
Senadora Martuce Pin!o. 

A Sr' Marluce Pinto - Nobre Senador Geraldo 
Melo, não tive oportunidade de apartear o nobre Se
nador Ramez Tebet, mas com referência ao Sivam, 
tão logo saíram as primeiras notícias desfavoráveis, 
usei a tribuna desta Casa para defender o Projeto. 
Em meu pronunciamento, advertia o Presidente da 
República de que, se irregularidades houvesse, que 
o Poder Executivo as esclarecesse. Isso antes da 
instalação da Comissão Especial. E não falei sim
plesmente para desmentir a imprensa, mas conven
cida pelos dados encaminhados ao meu gabinete, 
pelas reuniões com oficiais da Aeronáutica, com o 
Comandante Mário César Flores, que era o Ministro 
da SAE, desde a Legislatura passada Por três ve
zes fomos convidados a comparecer àquele Ministé
rio para ouvir o que seria o Sivam. Como repre
sentante de Roraima, um Estado do Norte, tenho, 
talvez, mais vontade de que aquele programa seja 
instalado do que qualquer outro Senador dos demais 
Estados. Agora, após todo o trabalho da Comissão 
Especial, cujo relator é o nosso colega Senador Ra
mez T ebet, nenhuma irregularidade foi encontrada 
Tenho certeza de que, se houvesse irregularidades 
comprovadas, toda a imprensa nacional e internacio
nal já teria tomado conhecimento delas. Se, hoje, 
chegou-se à conclusão de que nada de irregular foi 
concretizado, todos que acompanhamos os traba
lhos dessa Comissão vamos votar convic!os de que 
estamos fazendo um trabalho consciente e hones!o 
pela aprovação de um projeto que é a solução da 
Região Amazónica Com referência às insinuações 
maldosas da imprensa contra o nosso nobre colega, 
quero dizer a S. Ex" que não são com palavras nem 
com notícias que se conhece a integridade de uma 
pessoa Nos poucos meses em que convivemos 
com V. Exª nesta Casa, as suas ações já comprova
ram o homem íntegro que realmente V. Exª é. Não 
tive o privilégio de conhecê-lo de longa data, como o 
nosso nobre colega Bernardo Cabrai, mas não é 
preciso muito tempo para se cc; •hecer o caráter das 
pessoas. V. Ex', em 1995, teve uma atuação sem
pre firme em seus pronunciamentos na defesa de 
projetas, demonstrando posições firmes, honestas e 
leais. Por isso, não é preciso dizer mais nada, nem é 
preciso se preocupar, porque aqueles que conhe
cem V. Ex~. muito pelo contrário, passam, a partir de 
hoje, a admirá-lo muito mais pelo seu trabalho; e 
aqueles que não o conhecem certamente não farão 
qualquer avaliação positiva ou negativa. Era o que ti
n~a a dizer a V. Ex•, desde já antecipando o meu 
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vofo favorável, porque desde o início fui urna verda
deira batalhadora na defesa deste Programa Tenho 
certeza de que vamos conseguir a implantação do 
Sivam na Região Amazõnica. 

O SR. GERALDO MELO- Agradeço e vou en
cerrar, Sr. Presidente, dizendo que não conheço as 
conclusões, não conheço o pensamento final do 
nosso Relator sobre essa matéria, mas espero que 
S. Ex~ encontre e consiga amadurecer uma linha de 
pensamento para propor à Comissão, em seu pare
cer, a conduta que melhor convenha ao nosso País. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Dan
do prosseguimento à discussão do Projeto de Reso
lução n" 5, de 1996, es1á inscrito para discutir a ma
téria o nobre Senador Lúdio Coelho. 

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr% 
e Srs. Senadores, para nós que conhecemos o Se
nador Ramez Tebet, lá, no Mafo Grosso do Sul, se
ria desnecessária a defesa que estão fazendo do 
seu procedimento. Até penso, Senador Ramez Te
bel, que V. Ex• não precisa se preocupar em escla
recer sua posição. Nós o conhecemos suficiente
mente bem. 

Pedi a palavra para discutir o empréstimo para 
Mafo Grosso do Sul, e, mais uma vez, o Projeto Si
vam toma conta dos nossos trabalhos. Há rni>men
tos em que me pergunto sobre as acusações de 
uma possível irregularidade sobre o referido projeto. 
Um possível empréstimo de US$1 ,4 bilhão deveria 
ocupar o tempo do Senado da República, passando 
por cima de irregularidades comprovadas, com um 
prejufzo já contabilizado, provocado pela administra
ção dos bancos Banespa, Nacional e Econômico. 

É mais importante para o Senado da República 
discutir a possibilidade de irregularidade em um pos
sível empréstimo do que o rombo dado pelos bancos 
citados. Trata-se de irregularidades comprovadas 
em negócio ilícito. 

Às vezes, chego a pensar que estão querendo 
desviar a atenção da Nação brasileira sobre coisas 
tão graves que estão aC:ontecendo no nosso País. 
São os desfalques que vão superar os recursos obti
dos ria privatização de todas as estatais brasileiras. 
Isso é fantástico! Mas, em todo caso, vamos apren
dendo ficando por aqui. 

Srs. Senadores, esse empréstimo para fazer a 
estrada de lvinhema para Naviraí é muito importante 
pwa o nosso Estado. Essa estrada percorre uma 
área muito fértil, com propriedades pequenas, onde 
existe indústria de mandioca, de fécula - que está 

passando por grandes dificuldades -, de açúcar, lati
cínios e uma agricultura intensiva de soja e milho. 

Sei que o Congresso Nacional, ao viabilizar 
uma infra-estrulura adequada para a agricultura bra
sileira, estará concorrendo muifo para a estabilidade 
económica. A agricultura brasileira está necessitan
do de uma estrulura de transporte e de beneficia
mento adequada para concorrer com as nações do 
Mercosul. Essa estrada também servirá de intra-es
trutura para a região do Mercosul, já que o nosso 
Estado está perto da fronteira com o Paraguai. 

A meu ver, o Senado Federal, ao aprovar um 
emprástimo modesto, mas importante para o nosso 
Estado- um Estado modesto-, estará trabalhando 
bem. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente: 

Durante o discurso do Sr. Lúdio Coe
lho, o Sr. Va/mir Campelo deixa a cadeira da 
presidência. que é ocupada pelo Sr. Luiz Al
berto de Oliveira, Suplente de Secretário. 

O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Alberto de OUveira) 
- Conoedo a palavra ao Senador Lauro Campos, por 
dez minutos, para discutir. 

. O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, eu gostaria de ver este País cruzado por 
estradas, por óbvios e protéicos motivos. No entan
to, é totalmente dispensável dizer que isso é um de
sejo de lodos os homens, de lodos os brasileiros. 
Mas não estradas da servidão. Sou contra elas. 

. Tenho certeza de que não adianta pedir des
culpas depois, como o BID faz agora, por ter finan
ciado urna estrada, também nessa região, que cau
sou uma tremenda devastação, reconhecida a pos
teriori por ele próprio. Quer dizer, como os gangs
ters, que matam e mandam flores. Não adianta 
mandar flores, não adianta pedir desculpas depois 
que o mal já foi cometido. 

Tenho absoluta certeza de que um Pafs não 
poderá pavimentar a sua independência, o seu cres
cimento real à custa de empréstimos externos, do 
endividamento externo; portanto, puxando a corda 
em seu próprio pescoço. 

Eu desejaria que o Estado do MaiO Grosso fos
se intercruzado de estradas, mas que essas estra
das fossem feitas com o nosso sacrifício. Quem vai 
pagar essas estradas no final? Essa será paga por 
um sacrifício três vezes maior do que aquele que 
nos custaria, agora, para financiarmos essa constru-
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ção com recursos próprios, ainda que escassos e, 
aparentemente, sacrificados. 

O sacrifício será muito maior no futuro, porque 
teremos que pagar de qualquer jeito; pagaremos 
também os fees, os spreads, os overheads, os 
abusos que a divida externa lança sobre nós. Já co
nhecemos esse caminho. 

Em 1979, os juros eram baratinhos: "Então, va
mos aproveitar para endividar-nos, pois os juros são 
muito baixos e os prazos longos". Aí, entramos nes
sa estrada da servidão, quando os juros passaram 
para 21,5% dos 3% iniciais. 

Vamos morder a mesma isca agora, que o di
nheiro sobra de novo lá fora? Estamos viciados nes
sa isca! Há um corte de gastos nos Estados Unidos 
e no Japão onde sobram eurodólares, petrodólares 
e nipodólares. Esses empréstimos externo~;;-como 
aquele que se dirige à Raytheon, de US$ 1 bilhão e 
400 milhões, vão-se sornando a uma dívida externa 
que nos vai sufocar, como já aconteceu várias vezes 
no passado. 

Hoje, o Correio Braziliense, à página 4, traz o 
que tenho repetido durante muito tempo em minha 
vida. Apenas para lembrar o que eu disse na sema
na passada: 

"Brasil financia americanos 
Uma autoridade brasileira que conhece 

os detalhes do projeto Sivam considera que 
o aspecto mais grave das revelações do li
vro de Lewis é o fato de ficar claro que o go
verno brasileiro está financiando a falida in
dústria bélica americana 

A falida indústria bélica arnericanal Daí o fato 
de a CIA estar em escala mundial procurando opor
tunidades como essa do Sivam, para que as indús
trias americanas, que não têm mais o comprador 
solvente, que é o governo dos Estados Unidos, en
contrem compradores externos no Brasil, na Argenti
na, na África, em qualquer lugar; que obtenham em
préstimos externos fornecidos pelo Eximbank, que 
há cinco anos nã<t atendia a nenhum pedido nosso 
de empréstimo e agora escancara os seus emprésti
mos para que entremos nessa aventura da Rayt-
heon. · 

Sou a favor do Sivam. Sou a favor do Sivam; 
como sou a favor das estradas, mas não desse jeito. 

Continuando: 

"Clinton banca o subsídio ao Sivam, 
apesar de ser atacado pelos republicanos 
de ser responsável pelo déficit público, por
que a vftória da Raytheon na concortência 

brasileira teve uma enorme repen:ussão ií:r
temacional. 

De acordo com suas explicações. o contribufn-. 
te brasileiro, na prática, está bancando a economia· 
americana, em vez de bancar a economia de seu 
pafs." . 

O contribuinte brasileiro está bancalldo a ~ 
nomia americana, em vez de bancar a economia dio 
seu País! Quem diz isso não é um sociaijsta; quem
diz isso não é um oposicionista do PT; quem contes~ 
sa isso são os próprios norte-americanos. Portan!b~ 
é preciso tomarmos tento antes que es!e País sej;;:l 
realmente estraçalhado por um processa de globali
zação, que consiste em destruir nossas indústrias. 
em sucatear os nossos empregos e em tomar mais 
miserável a nossa população. · 

Agora mesmo o BNDES oterece U$$1 bilhão 
para que uma indústria de automóveis européia ve
nha instaiar-se no Brasil. À custa de US$1 bilhão do 
BNDES! Não aprenderemos nunca dessa maneira. 
Não saberemos nunca calcular o custo social des
sas desventuras. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

_ O SR. PRESIDENTE (Lulz Albeltl de Oüveira) 
.. - Continua em discussão. 

Não havendo mais quem peça a palavra, en
cerro a discussão. 

A votação fica adiada 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alber!ll de OUveira) 

- Passa-se ao item n" 3 da pauta. 
Item n" 3: 

DiscUssão, em primeiro !lma, da Pro
posta de Emenda à Constituiçãa ri' 6 t. de 
1995 (n" 182194; na Câmara ciJs D~ 
dos), que permite a admissão de professo
res, técnicos e cientistas eslrar1Jeíros pelas 
universidades brasileiras e conoede au!DI'IG
mia às instituições de pesquisa cierttífica e 
tecnológica, tendo 

Parecer favorável, sob ri' 5, de 1996, 
da Comissão 

- de Constituiçao, Justiça e Ciclac:t. 
nia. 

(Terceiro dia de discussão) 
A Presidência esclarece ao Plenário que, nas 

termos do disposto no art. 358 do Regimento lnfef;
no, a matéria constará da Ordem do Dia, em fase de 
discussão, durante cinco dias· úteiS cansecutivos,. 
quando poderão ser oferecidas: emendas· assinadas 
por, no' mínimo, um terço. da composição do Senaàa~ 
Transcorre hoje o terceiiodíade discussão. · · 
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Em discussão a proposta 
Concedo a palavra ao eminente Senador Ber

nardo Cabral. 
O SR. BERNARDO CABRAL ( -AM. Para dis

cutir. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores. o que ressalta a ementa dessa propos
ta? Ressalta a permissão de admissão de professo
res, técnicos e cientistas estrangeiros pelas universi
dades brasileiras e concede autonomia às instittiçõ
es <je pesquisa cientifica e tecnológica. 

Solicitei a palavra, Sr. Presidente, porque os 
primeiros signatários dessa emenda afastam qual
quer desconfiança que se pudesse ter sobre a maté
ria. O primeiro é o Deputado Sérgio Arouca, com 
quem tenho convivido, e o outro o Senador Roberto 
Freire, companheiro da Assembléia Nacional Consti
tuinte. Para mim, havia a idéia da dificuldade que se 
poderia dar ao Estado brasileiro se contratássemos 
estrangeiros altamente qualificados para trabalha
rem nas instituições de ensino superior, de ciência e 
tecnologia Com a revisão constitucional - não está
vamos aqui, nem o Senador Laura Campos nem eu 
-. não foi possível lograr êxito para a sua conclusão, 
ainda que dela discordando ou concordando. 

O grande fato, Sr. Presidente, é que é preciso 
que o Senado, nesres dias - temos mais dois - em 
que a discussão se processa, possa esclarecer o 
objetivo da emenda. O objelivo é, sem dúvida algu
ma, fazer aqui o que ocorre nos países desenvolvi
dos, que têm o domlnio tecnológico obtido por meio 
de politicas agress~es de il1l'Ortação de inteligên
cias, como bem ressalta a justificação da emenda 
constitucional. 

Ninguém dlscon:fa da idéia de o País poder ser 
enriquecido com conbibuições estrangeiras, sem 
que haja prejuízo para os nacionais, que é de qual
quer maneira o que diz a emenda constitucional. Ela 
acrescenta dois parágrafos. O primeiro diz: 

• Art. 207 ···································-·-·-·-·· 
§ 1'-é facultado às universidades ad-

mitir professores, técnicos e cientistas es
trangeiros, na ronnna da leL • 

E o parágrafo segundo diz: 

"§ 2'- O disposto neste artigo aplica
se às inslituições de pesquisa científica e 
tecnológica' 

O parecer dedo a lume nesta Casa é do emi
nente Senador. Darcy Ribeiro, homem altamente li
gado à universidade, que .entende que não há ·ne
nhum óbice constitucional. para a admissão da 
emenda e opina p~a sua aprovação. 

Eu acompanho o raciocínio, Sr. Presidente, até 
porque haverá uma legislação que estabelecerá a 
forma pela qual as universidades vão admitir esses 
professores. 

Pedi a palavra, Sr. Presidente, porque queria 
deixar registrada minha posição nessa matéria Se
rei favorável. 

O SR. JOS~ ROBERTO ARRUDA -Sr. Presi
dente, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira) 
-Tem V. Ex~ a palavra, para cfiscutir. 

O SR. JOS~ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, eu gostaria, aproveitando as palavras do emi
nente Senador Bernardo Cabral e concordando com 
a tese que S. ~. com a reconhecida competência e 
experiência, esposou, de dizer que estou absoluta
mente favorável a essa matéria Só teria, entretanto, 
uma dúvida, de caráter legal. Talvez o próprio Sena
dor Bernardo Cabral possa nos esclarecer a todos 
que tenhamos esse questionamento. 

O §12 que se pretende acrescer ao art 207 da 
Constituição diz que é lawtado às universidades 
admitir professores, técnicos e cientistas estrangei
ros, na forma da lei. 

Ora, isso nos remete a uma legislação que irá 
ordenar essa matéria Como temos, no Brasil, além 
de universidades e insti!Lições de pesquisa federais, 
as estaduais e municipais, a pergunta que laço é se 
seria dispensável ou não que essa expressão •na 
forma da lei" tivesse claramente que explicitar ter 
que ser uma lei federal. 

A minha preocupação é que Municipios e Esta
dos, aprovada essa modificação no art 207, possam 
legislar sobre a matéria e corrannos o risco de ter
mos no País legislações difereirtes para esse tipo de 
admissão, em Estados E! Municípios diferentes. 

Parece-me ideal que tenhamos para essa 
questão uma legislação única, uma regulamentação 
homogênea em todo oRais, em todas as instittições 
de pesquisa e universidades, quer sejam federais, 
estaduais ou municipais, .. 

A minha dúvida, ·Senador. Bernardo Cabral, é 
se, na eXPressão •na forma da lei", já está implícito 
que deverá ser uma lei federal ou não. 

O Sr. Bernardo cabral - Perrntte-me v. ExA 
um aparte? 

O SR. JOS~ ROBERTO ARRUDA - Concedo 
o aparte a V. ~- , ,. , . 

O Sr. Bernardo Cabral -O art 207 da Consti
tuição diz o seguinte: 
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• Ar!. 207 - As universidades gozam de 
autonomia didático-{)ientífica, administrativa . 
e de gestão financeira e patrimonial, e obe
decerão ao princípio de indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão. • 

t claro que a Constituição Federal traça o pa
râmetro ao qual as Constituições estaduais deverão 
aderir, até porque há um dispositivo que obriga a 
isso. A Constituição estadual não pode se sobrepor 
ao roteiro traçado por nossa Lei Magna. Conseqüen
temente, lá, se alguma universidade estadual estiver 
tentando fazer a contratação, vai obedecer ao parâ
metro traçado na legislação federal. A inquietação 
de V. Exª tem procedência, senão poderia haver um 
caos neste País. Algumas universidades adotariam 
um princípio mais elástico para captar protessores 
de fora em prejuízo dos nacionais. Mas, quanto a 
isso, V. ExA pode ficar tranqüilo, porque o parâmetro 
será traçado também pela lei federal. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Senador 
Bernardo Cabral, desculpe a insistência, mas isso 
aconteceria independentemente de no §12 estar es
crito •na forma de lei"? 

O Sr. Bernardo Cabral'- A lei federal vai tra-
çar o parâmetro. _ _ _ 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Mas diz 
apenas aqui "na forma de lei". Poder-se-ia admitir 
que essa lei, expressa no § 12 do art. 207, venha a 
ser uma lei estadual ou municipal. 

O Sr. Bernardo Cabral - Eminente Senador 
José Roberto Arruda, não, porque estamos tratando 
de uma emenda à Constituição Federal;-conseqüen
temente, vai ter que haver tarmém a mesma retifica
ção na Constituição estadual. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Muto 
bem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira) 
- Faço um apelo aos Srs. Senadores que se encon
tram em seus gabinetes ou nas diversas dependên
cias da Casa para que venham ao plenário registrar 
as suas presenças~ 

Continua em discussão a matéria (Pausa) 
Não havendo mais quem peça a palavra, a ma

téria constará, ainda, da Ordem do Dia da sessão 
ordinária de segunda-feira, para prosseguimento da. 
discussão. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao eminente Senador Cou

tinho Jorge. 
O SR. COUllNHO JORGE (PMDB-PA. Pro-. 

nuncla o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, começo o 

meu pronunciamento apresentando duas inquietaçõ
es da sociedade brasileira Primeiro, quanto vale a 
Vale? Vale a Amazônia? Vale parte da Brasil? Será 
que devemos privatizá.la? -

Ontem, o Presidente Fernando Henrique Cardo
so, numa reunião com o Governador do Pará. Almir 
Gabriel, o Ministro das Minas e Energia e o Presidente 
da Companhia Vale do Rio Doce anunciou à imprensa, 
de forma enfática, a descoberta de uma jazida de ouro 
no Pará, pesquisada pela subsidiária da Vale, a Dace
gea. Esse jazirnenta foi descoberta na serra a leste 
dos Carajás, a dois quilômetros da antiga serra dos 
Carajás para ser precisa, com um tipo de ouro que exi
ge tecnologia avançada para a sua exploração. E, no 
Brasil, somente a Vale tem essa tecnologia. 

A informação é importante porque, com 150 to
neladas já aferidas inicialmente, ela passa a ser a 
maior jazida de ouro do Brasil, e há a perspectiva de 
que, com a continuidade da prospecção pela Doce
geo- temos quase certeza -, o valor aferido seja 
multiplicado por 1 O. t bem provável que essa jazida 
contenha 1.500 toneladas de ouro, o que SÍQ!lifica 
que poderá ser a maior jazida do mundo. 

Apenas esse anúncio, feito ontem, significa 
que a Vale, incorporando a potencialidade das 150 
toneladas, passou a ter o seu patrimônio valorizado 
em US$2 bilhões. Se m<Atiplicarrnos por 1 O as pers
pectivas dessa simpies jazida de ouro descoberta na 
Sul da Pará, teremos a valorização do patrimõnia da 
Vale em US$20 bilhões, muito mais da que se fala 
que é o seu patrimõnio total, que incorpora várias 
partes do Brasil e projetos importantes. 

EsSe é'um dado novo, que o Presidente anun
ciou de forma pomposa na equil.ção da venda ou da 
privatização da Vale do Rio Doce. Eu pergunto: não 
será isso um avisa de que a privatização da Vale da 
Rio Doce tem que ser repensada? Será que a Vale 
do Rio Doce não vale mais do que se diz? Será que 
ela não é muito mais importante para o Brasil do 
que se presume? 

De forma lógica e racional, eu sou rigorosa
mente contra a privatização da Vale do Rio Doce. 

Sr. Presidente, Sr"s' e Srs. Senadores, três mo
tivas lógicos, técnicos e políticos garantem essa po
sição. Primeiro, a Vale do Rio Doce é uma empresa 
estratégica para o desenvolvimento brasileiro. A sua 
própria história no Brasil - em Minas Gerais, no Es
pfrilo Santo, na região SLA e, particularmente, na 
Amazônia - garante esse papel estratégico. 

Vou citar apenas três exemplos de projetos 
emblemáticos e fundamentais que a Vale do Rio. 
Daée desenvolve na Amazônia: primeiro, o famoso 
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Projeto Carajãs, o maior projeto mineral do mundo, 
comandado e dirigido pela Vale do Rio Doce no 
Pará; segundo, o complexo Albrás-Aiunorte, maior 
complexo de alumínio-alumina da América latina -
o Presidente Fernando Henrique Cardoso, meses 
atrãs, inaugurou uma fãbrica lã, no valor de US$800 
milhões; e, terceiro, o Projeto Salobo, também a ser 
instalado nas imediações do grande Programa Cara
jás, que vai beneficiar o cobre - lembro que o Brasil 
é importador de cobre e, com Õ Projeto Salobo, pas
sarã a ser exportador desse mineral estratégico. 

Falava-se, hã pouco, no Sivam e no seu valor. 
Falava-se - e fala-se - também em montadoras que 
deverão ser implantadas no Su. Informo a V. Ex% 
que só o Projeto Salobo, a ser implantado e coman
dado pela Vale do Rio Doce, consorciada com em
presas multinacionais, representa U$1 bilhão e 200 
milhões- o mesmo valor do Projeto Sivarn. 

Esses três projetes emblemãticos têm o mes
mo valor do Sivarn, e um valor muito maior do que o 
das montadoras que os Estados do Sul lutam e que
rem que lá sejam implantadas. 

Esses são dados fundamentais para se avaliar 
a questão da privatização da Vale do Rio Doce. Por 
isso mesmo, o anúncio que o Presidente fez ontem, 
de que um jazimento de ouro foi encontrado no 
Pará, representa a ponta do iceberg de minerais 
que estão sendo prospectados e, com certeza, vão 
ser definidos como jazidas importantes para a Ama
zônia e para o Brasil. 

Ora, a questões como esta - quanto vale a 
Vale? - ninguém responde. O Brasil precisou de 
uma licitação internacional para saber qual é o valor 
da Vale. 

Esta~ são questões que impedem a privatiza
ção: primeiro, o papel estratégico da Vale; segundo, 
quanto vale a Vale?; terceiro, o fundo de desenvoM
mento que ela cria em favor das regiões onde alua. 
Que empresa privada faria isto, implantar cidades, 
resolver os problemas de saneamento? 

Vou dar um exllfqllo também do papel estraté
gico da Vale: quando fol-imjllantado o Projeto Cara
jás, a United Steel o dirigia e comandava junto com 
a Vale- talvez muitos não o saibam; quando foi con
cebida a configuração do projeto, verificou-se que 
teria de ser construída, do Carajás, no Pará, até o 
Porto Madeira, em São Wz do Maranhão, uma fer
rovia. A United Steel disse que isso não era proble
ma dela, mas do Governo. Portanto, o Projeto Cara
jás estava. inviabilizado. Qual foi o papel da Vale e 
do Governo? A Vale comprou a parte da United 
Steel-e constn.iu a ferrovia. 

PerglJliD: qual empresa privada poderia fazer 
isso? Do conlrárlo, não teríaroos Carajás, não terfarnos 
os vários projelos, como o Salobo, o Albrás-Aiunorte, 
que foram Ül!Jianta:los em tennos de infra-estrutura, 
com recli'SOSda Vale, por decisão governarnental. 

Quem me explica estas três justificativas: pri
meiro, o papel da Vale, em termos estratégicos, em 
vãrias regioos, sobretudo na Amazônia? Segundo, o 
papel do seu Fundo de Desenvolvimento em favor 
das comunijades - a fundo perdido, notem bem; 
isso não existe em empresa privada. Terceiro, quan
to vale a Vale do Rio Doce? Quanto valem os jazi
mantos que ela detém, já conhecidos, já detecta
dos? Mas, sobretudo, quanto vale o jazimento que a 
Vale está prospectando através da Docegeo? 

Ontem, o Presidente anunciou que hã 150 to
neladas jã descobertas, numa área próxima ao Ca
rajás; disse ainda que vai explorar platina e que le
varã também a Vale a explorar mais minério de fer
ro, porque o minério de ferro do Carajás atualmente 
é refinado, diferente do próximo a essa jazida. 

São detalhes que não estão sendo esclareci
dos, mas que mudam toda a configuração técnica do 
projeto e IT<JSiram, mais uma vez, que o anúncio do 
Presidente, leilo com muita ênfase e com muita ale
gria, incorpora um dado novo na equação de privati
zação da Vrue. 

Temos que repensar essa matéria. Esse proje
to é diferente dos outros. 

Pergunln novamente: qual é o valor da V ale? 
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex" me permite 

um aparte? 
O Slr.'COUTINHO JORGE- Pois não. Ouço o 

aparte de V. Ex•. 
O Sr. Josaphat Marinho :... V. Ex" poderia di

zer que o v~or da Vale agora é o da cobiça privada 
nacional e internacional. 

O SR. COUTINHO JORGE- Perfeitamente. 
Mostrei, meu caro Senador Josaphat Mari

nho, que o jazimento descoberto ou anunciado 
agora, de 150 toneladas, tem a possibilidade de 
ser multiplicado por dez, porque -estão na fase ini
cial de prospecção. Só isso incorporou US$2 bi
lhões ao patrimônio da Vale, a que, multiplicado 
por dez, são US$20 bilhões. Essa quantia altera 
qualquer cálculo a respeito do seu valor - e nin
guém vende nada sem conhecer o .valor intrínseco 
daquilo que quer vender; esse. é o primeiro ponto 
básico de qualquer transação econõmica; pessoal, 
nacional e intemacional:'- · · 

Portanto, essas duas questões são fundamen• 
tais. Concluo o meu pronunciamento de inquietação 
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com o que ocorreu ontem. Aquilo foi um aviso, sim; 
foi um aviso de que temos que refletir. Eu diria até, 
Senador Josaphat Marinho, que foi um aviso divino 
para que o Governo não incorra em equivoco do 
qual possa se arrepender dentro em breve. 

Há muitas coisas para serem afloradas e des
cobertas, já que estão sendo pesquisadas na Ama
zônia; todas comandadas pela Vale. Será que, de
pois de privatizada, tantos jazimentos e minérios es
tratégicos serão anunciados para o mundo pelo futu-
ro comprador? ~~ ~~ ~ 

Não se deve esquecer que os dois maiores 
grupos que estão lutando no sentido de adquirir a 
Vale são da Austrália e do Japão. Por quê? O Japão 
quer a empresa para deter a sua segurança em· ter
mos de minerais estratégicos que recebe da Vale 
atualmente. E a Austrália, como grande produtora de 
minerais, quer a empresa por quê? Para passar a 
ser monopolista no mercado internacional. 

A Vale, portanto, tem um papel estratégico 
para o mundo. Não é por acaso que dois grandes 
países, dois grandes grupos mundiais estão lutando 
em favor da sua compra. E o Brasil parece que quer 
entregar, de mão beijada, um pabimônio nacional. 
Isso é inadmissível! 

Quero informar - V. Exªs já o sabem -, como 
companheiro que ingressou recentemente no PSDB, 
portanto, do Partido do Presidente, que não endos
so, não aceito e serei contra qualquer iniciativa de 
privatização da empresa. A posição é também de 
grande parte dos amazônidas, dos brasileiros cons
cientes e do próprio Governador Almir Gabriel, que é 
do PSDB e que já declarou sua posição radical con
tra a decisão do Presidente. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex"
um aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE- Pois não, nobre 
Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador, 
atente ainda para o seguinte: um dos argumentos fun
damentais, senão o argumento essencial que dá para 
a privatização das-empresas estatais, é que elas não 
têm competitividade. Pergunto: e a Vale? Com a estru
tura organizacional que tem, com a experiência já ad
quirida e dispondo de condições econômicas como as 
que resultam da exploração de uma jazida igual à que 
V. Ex" acaba de mencionar, tem ou não condições de 
competitividade? P<;>r que privatizá-la? 

O SR. COUTINHO JORGE - O argumento da 
privatização é o de que as empresas são antieconõ
micas, não cumprem o papel governamental. No 
caso da Vale é diferente, ela é altamente competen-

te, detém a mais alta tecnologia mundial, é respeita
da a nível mundial, tem um gerenciamento altamen
te eficiente e tem, portanto, patrimõnio que se nivela 
a grandes empresas mundiais. 

Portanto, esse argumento vale, sim, para priva
tizar várias empresas, mas não se enquadra jamais 
na questão da Vale do Rio Doce. Essa é diferente; o 
seu tratamento tem que ser diferente. 

Para concluir, pergunto, como no inicio: qual é 
o valor da Vale? 

O Sr. José Roberto Arruda - Senador Couti
nho Jorge, antes da conclusão de V. Ex•, poderia 
me conceder um aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE - Com muito pra-
zer. 

O Sr. José Roberto Arruda - Em primeiro lu
gar, cumprimento V. Exª pelo pronunciamento e me 
alio aos _que entendem que, neste momento de re
tonnulação do Estado brasileiro, é fundamental que 
se busque o capital privado para investir nos setores 
produtivos da economia. Mas também, como V. Ex>, 
tenho posição conceituai contrária à privatização da 
Vale do Rio Doce. E o lenho por uma razão diversa 
daqueles que· entendem que a Vale deve zelar pelo 
pabimõnio do nosso subsolo. Este~ na minha opi
nião, é um monopólio da União, é um pabimõnio de 
todo o povo brasileiro, e não da Vale do Rio Doce, 
pois, ainda que estatal, .nada mais é que uma con
cessionária do Governo Federal. Sou a favor do tra
balho que a Vale faz como empresa do Estado por 
uma variável que chamo de desenvolvimento regio
nal. Na verdade, a Vale do Rio Doce tem trabalhado, 
nas últimas décadas, como uma agência de desen
volvimento. Portanto, no instante em que desejamos 
que o modelo de desenvolvimento brasileiro seja 
menos injusto para com as regiões menos desenvol
vidas, neda melhor do que a atuação de algumas 
agências de desenvolvimento, como, por exemplo, a 
Vale do Rio Doce e a Eletronorte, que, muito mais 
do que uma empresa de mineração ou uma empre
sa de energia elétrica, são agências de desenvolvi
mento regional. Sendo assim, desejo cumprimentar 
V. Ex", aliando-me aos que, conceituai mente, pen
sam que devemos examinar, com muito cuidado, a 
questão particular da Vale do Rio Doce, pois, como 
agência de desenvolvimento, deve pertencer ao Es
tado brasileiro. Quanto à descoberta da jazida de 
ouro, desejo expressar o meu contentamento como 
brasileiro. Penso que todos nós estamos felizes com 
essa descoberta, mas desejo fazer uma rememora
ção histórica: há aproximadamente 240 anos, desco
bertas semelhantes foram expioradas pelo Estado 
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para fazer com que o Renascimenlo produzisse be
las catedrais na Europa, parliculannente em Portu
gal e, através de Portugal, na França, na Espanha 
O ouro brasileiro daquela época, o ouro de Minas 
Gerais, o ouro de Ouro Prelo fez com que a culbJra 
européia desse às suas catedrais o que o povo bra
sileiro não tinha em alimentação bàsica Espero sin
ceramente que mais do que o trabalho que faz para 
o desenvolvimenlo regional, a Vale continue fazendo 
com que essas jazidas, esse solo fértil, esse subsolo 
tão rico, enfim, que essas riquezas que são do povo 
brasileiro - não apenas dos brasileiras que habitam 
hoje o nosso terrttório, mas das novas gerações -
possam ser usadas para a diminuição das desigual
dades, para a erradicação da miséria, para os imles
timenlos necessários à educação. Mais do que tudo, 
penso que devemos pensar nesse projelo de País, 
porque só seremos dignos das fururas gerações se 
soubermos usar esse palrimônio em proveito da so
ciedade brasileira Essa, na verdade, é a grande dis
cussão. Penso que mais importante é o debate que 
se deve promover no Senado Federal, no Congres
so Nacional. É essencial que esses no mínimo R$3 
bilhões descobertos do dia para a noite, generosa
mente ofertados pelo subsolo brasileiro à nossa ge
ração, possam ter um encaminhamen1o que não 
seja o de privilégios de poucos, mas o da justa re
partição. Isso viabilizaria que se erradicasse a misé
ria no País. Termino este aparte, Senador, dizendo 
que, no mesmo dia em que o País descobriu que 
tem uma jazida de ouro dessa dimensão, 16 milhões 
de brasileiros não tiveram arroz e feijão em suas ca
sas. Penso que o desafio da nossa geração é fazer 
uma distribuição mais justa das nossas riquezas. 

A Sf!. Marluce Pinto - Senador Coutinho Jor
ge, V. Ex" me concede um aparte? 

O SR. COUTINHO JORGE - Ouço V. ExA com 
prazer, Senadora Marluce Pinto. 

A Sf!. Martuce Pinto - Congratulo-me com V. 
Exª pelo tema que aborda em seu prom.nciarnento. 
Antes dessa descoberta, tivemos a presença do Presi
dente da Companhia Vale do Rio Doce na reunião da 
CPI da Mineração. PergtnleHhe se tinha conhecimen
lo de quan1o valia a Companhia Vale do Rio Doce e de· 
como iriam proceder em relação à privatização. Sur
preendi-me em oonstatar que ele estava totalmente 
desatualizado. A resposta que nos deu na Comissão 
foi de que os técnicos do BNDES estavam encarrega
dos de fazer o levantamento. Sabemos que os técni
cos são muilo competentes em outras áreas, mas não 
nessa de fazer levantamento sobre o que há de mi
nério no subsolo. Preocupa-me ainda, Senador, o 

falo de que as estatais que dão prejuízo, aquelas em 
que o Governo brasileiro precisa investir, ainda não 
foram privatizadas. Tocos nós, não só os Parlamen
tares da Amazônia, temos de ter duas preocupaçõ
es: não permitir a privatização da Companhia Vale 
do Rio Doce, nem da Petrobràs. Trata-se de duas 
empresas altamente rentáveis, grande patrimônio do 
nosso País. Nunca poderemos deixá-las passar para 
outras mãos, principalmente de estrangeiros. Era 
isso o que tinha a dizer a V. Ex•. 

O SR. COUTINHO JORGE -Agradeço ao Se
nador José Roberto Arruda e à Senadora Marluce 
Pinto pelas oolocações. 

Conoordo, Senadora Marluce Pinlo, que a Petro
brás e a Vale são duas empresas estratégicas. Pelo 
papel que representam, não deveriam ser incluídas no 
processo de privatização. Claro, devemos defender o 
processo de privatização, mas essas empresas mere
cem tratamento absolutamente diferenciado, pelo pa
pel estratéiJioo que representam no Brasil. 

Em relação às considerações do Senador José 
Roberto Arruda, concordo com as preocupações e 
com o enfoque dado por S. Ex• em relação à Vale 
do Rio Doce. A privatização deve ser evttada exala
mente pelo papel que ela desempenha oomo agente 
de desenvolvimento, função que exerce excepcio
nalmente bem. 

Informo que em todas as grandes ferrovias, ro
dovias, portos, em toda a área de infra-estrutura so
cial dos projelos da Vale, ela tem tido papel relevan
te e fundamental. Recentemente aprovamos - nós, 
Senador~ -,projetas da ordem de U$1 00 milhões, 
destinados exclusivamente à Vale para que fossem 
aplicados em programas sociais para a Amazônia 
Evidentemente, nunca aprovaríamos projetas para 
uma empresa estrttamente privada, que pensa so
mente em lucro. A Vale tem um papel diferente, es
tratégico. E, entre as funções que desempenha, uma 
das mais relevantes, não tenho dúvida, é aquela de 
agente indutora do desenvolvimento. 

Meu caro Senador Arruda, em relação à desco
berta de ouro, podemos chegar a até US$20 bilhões 
em incremen1D do patrimônio da Vale. Esse ouro 
pode e deve ser explorado pela Vale- é claro! -
consorciada com multinacionais, não tenho dúvida 
nenhuma Lembro que, do Proje1o Salobo, a Vale 
detém 51%. Trata-se do maior proje1o de cobre da 
América Latina Todo o res1o são multinacionais da 
África do Sul. A Vale tem que estar realmente arru
mada, em termos tecnológicos e em termos financei
ros, com grandes multinacionais, sem dúvida nenhu
ma. Defendemos apenas que o comando acionário e 



Fevereiro de 1996 ANAIS DO SENADo FEDERAL 91 

decisório da Vale permaneça no País, pennnaneça 
com o Governo brasileiro. Essa é a grande tese. 

Concluo: quanto vale a Vale? A Vale , vale a 
Amazônia, vale parte do Brasil. Será que, levando 
em conta o seu papel eslratégico, econõmico e so
cial, a Vale deve ser privatizada? São questões ft.n
damentais que inquietam a sociedade brasileira 

Muilo obrigado. 

O SR PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira) 
- Volta-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra, pela ordem de inscrição, 
ao Senador Valmir Campelo. (Pausa) 

Concedo a palavra ao eminente Senador José 
Roberto Annuda 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, segundo noticias da imprensa, a Rede 
Ferroviária Federal pretende continuar a construçã:> de 
um ramal ferroviário que liga a cídade de Unaf à cida
de de Paracatu. Existem várias alternativas para o tra
çado desse ramal ferroviáro, e todas elas têm em co
mum o falo de que esse ramal vai ligar-se à estrada de 
ferro que já existe e que liga o Centro-Oeste brasileiro 
ao Porto de V~ória Isso nos remete - todos nós, que 
defendemos o desenvolvimento do Centro-Oeste bra
sileiro- a defender o.projell de que esse ramal laça a 
interligação com a estrada de ferro já ex~_na!;_ 

. proximídades de Brasma 
Essa aspiração tem uma razão básica. Todos 

sabemos que Brasília não se justifica apenas como 
cidade-capital. O que trouxe gerações anteriores à 
construção de Brasília foi exatamente a idéia da in
teriorização do desenvolvimento nacional. T amos, 
hoje, uma realidade, e é sobre ela que farei uma rá
pida reflexão. 

Brasília existe. Nào se consolidou, e está longe 
de se consolidar, como pólo de desenvolvimento da 
economia do Centro-Oeste brasileiro. Ba, que deve
ria ser pólo de indução do desenvoMmenlo, na ver
dade se transfonma em um oásis em termos de qua
lidade de vida em· uma região economicamente de
sértica, socialmente injusta. Ela é, portanto, ponto de 
atração de correntes migralórias. O mais grave, no 
entanto, é que existe já uma ferrovia que liga Brasí
fia ao porto de Vilória, e essa ferrovia não é usada. 

Goslo sempre de raciocinar pelo inverso. Se 
não existisse uma ferrovia ligando Brasília ao porto 
de Vilória, mu~o provavelmente lodos nós, toda a 
Bancada Parlamentar do Centro-Oeste, faríamos um 
grande movimento político para construir essa ferro
via. Por quê? Porque sabemos que a estrada de fer
ro é absolutamente fundamental para um escoamen-

to economicamente viável, principalmente da produ
ção de grãos da agroindústna já existente na região 
Centro-Oeste. Mas como a ferrovia já existe, esque
cemos de usá-la. É incrivel, mas existe apenas um 
trem de carga, por semana, saindo da Região Cen
tro-Oeste em direção às regiões portuárias. 

Ora, assistimos a um grande esforço político e 
econômico de outras regiões do Pais para constru
ção de ramais ferroviários, pequenos até, para que 
sua produção possa ser escoada de forma economi
camente viável. E nós, que temos a ferrovia, esque
cemos de usá-la 

Por que ela não é usada? Qual a principal ra
zão de ela não ser usada? Por que toda a grande 
produção agroindustrial do CentrcH)este, ainda 
hoje, é transportada nas carrocerias de caminhões 
pelas estradas - por isso mesmo esburacadas - que 
ligam esta região às regiões portuárias? Porque não 
existe, aqui na região do Distrito Federal, o que cha
maríamos de estação alfandegária do interior ou porto 
seco. Trata-se de um investimento total inferior a 1% 
do preço da ferrovia, que já está pronta. E mais do que 
isso, um investimenlo que não é público. 

Todos os portos secos ou todas as estações 
alfandegárias do interior que existem no Brasil foram 
construídos por concessão da Receita Federal, por 
licMçã.o pública, gerida pela ReceM Federal, pelo 

_ _ capMI privado • 
Deseja-se, na verdade, que exista nesta região 

um parlo seco, e já há uma área de 1 01 rrul mo reser
vada para esse fim - aqueles que já tiveram a oportu
nidade de sair de carro de Brasília, pela BR-040, já de
vem ter visto -. que fica exatamente ao lado do conhe
cido Monumento do Francês, próxima à entrada do 
Gama e de Santa Maria. entre a BR-040 e a estrada 
de ferro. 

O que seria o porto seco? Nada mais do que a 
construção de armazéns de alfandegagem e de uma 
estação alfandegária de interior que pudesse rece
ber, pelos meios convencionais de transporte, toda a 
produção do Centro-Oeste, sendo aqui alfandegada 
e, dentro de containers, enviada para os portos. 

Quais as vantagens disso? Para quem produz 
e para quem exporta, de diminuição dos custos com 
transportes. Vantagem para a Região Centro-Oeste, 
porque, no instante em que essa produção for alfan
degada aqui, os imposlos ficarão aqui, haverá gera
ção de empregos aqui, e não nas regiões portuá
rias, mu~ delas já condensadas em termos urba
nos e extremamente concentradas em termos eco
nômicos. 

Ora. é um pleito legítimo, não apenas do DisWo 
Federal, mas de toda a Região Centro-Oeste, que seja 
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sediado nesta Região, portanto, o porto seco do Dis
trito Federal ou do Centro-Oeste, cuja instalaçã:l, 
não tenho qualquer dúvida em afirmar, será talvez a 
primeira grande decisão, a primeira grande variável 
a fazer com que, no futuro, não só o Plano Piloto 
seja preservado como Capital do País, mas que 
também as cidades-satélites, a região do entorno, já· 
conurbada, as cidades economicamente pobres da 
região geoeconõmica de Brasília possam ter vida 
económica própria, possam ter geração de empre
gos e de riquezas. 

Este pleito, portanto, é de todos os que enten
dem que o desenvolvimento brasileiro não pode co
meter o equívoco de, outra vez, ser litorâneo e con-
centrador. ' 

Nos anos 50 e até o final da década de 70, é 
inegável que este País teve grandes índices de de
senvolvimento. Mas é inegável também que este 
modelo de desenvolvimento cometeu pelo menos 
dois grandes equívocos: o primeiro deles, de con
centrar oportunidades, investimentos e esperanças 
nas Regiões Sul-Sudeste; e o segundo, de concen
trar riquezas na mão de uma classe privilegiada sem 
a capacidade de distribuição dos resultados positi
vos do desenvolvimento, de· forma mais justa por 
toda a sociedade brasileira 

O que coloco aqui como reflexão para todos nós, 
é que o novo perfodo de desenvolvimento que, com 
certeza, se avizinha, não só pelo Plano de Estabilidade 
Económica que dá seus resultados, como pelo capilal 

· privado que abre suas portas para que se invista nos 
setores produtivos da economia, avizinha-se pelas ri
quezas naturais do País, pela capacidade do povo bra
sileiro, pelas condições climáticas favoráveis, peta ferti
lidade dlo nosso solo, avizinha-se, por. tudo isso, t.m 
novo peiÍodo de desenvolvimento. 

O que desejamos todos nós, brasileiros das re
giões pobres e brasileiros das regiões ricas, é que 
este modelo de desenvolvimento seja desconcentra
do. Nós, brasileiros das regiões pobres, queremos 
que o modelo seja desconcentrado para que o Brasil 
seja menos desigual, para que as densidades demo
gráficas não sejam tão díspares e para que as opor
tunidades de crescimento individual e colativo se 
dêem de fonna mais harrnõnica. Mas os brasileiros 
das regiões mais ricas também desejam a descon
centração do desenvolvimento. E por uma razão ób
via: se as oportunidades de uma qualidade de vida 
melhor continuarem tão desiguais no Brasil vão con
tinuar as correntes migratórias, vão continuar as ci
dades de 1 O, 20 milhões de habitantes, vão conti
nuar as pessoas das cidades do interior tendo que 

migrar para as periferias das grandes cidades em 
busca de uma vida melhor. Só a desconcentração 
do desenvolvimento, um desenvolvimento regional 
mais harmônico, mais integrado, é que fará com que 
este País seja menos injusto e menos desigual. 

Para concluir, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, a instalação desta estação alfandegária de 
interior, aqui no Distrito Federal, criado muito mais 
para interiorizar o desenvolvimento do que para ser 
uma cidade com vocação de Capital, é uma das ne
cessidades mais prementes de todo o Centro-Oes
te, principalmente de uma população que já supera 
a casa de um milhão e meio de pessoas, que vivem 
na periferia da Capital do País, que ainda tem urna 
economia terciária. Hoje, aqui, só há emprego no 
comércio ou no serviço público. E este não é o futu
ro que se deseja para a Região do Centro-Oeste 
brasileiro, que é fértil, que tem água abundante, que 
tem um clima fantástico - aqui se sabe exatamente 
quando chove e qual o período de seca -. que tem 
uma tecnologia de aproveitamento do cerrado abso
lutamente dominada pela Embrapa e com índices 
de produtividade impensáveis há vinte anos, que 
tem estradas prontas. Enfim, todas as macrocondi
ções económicas disponíveis para sediar um novo 
período de desenvolvimento. Repito, a instalação 
do porto seco, a instalação da estação alfandegária 
de interior é fundamental por todas essas razões. 

Na segunda-feira próxima, teremos um encon
tro com o Secretário da Receita Federal, Everardo 
Maciel, com todas as forças produtivas, com todos 
os segmentos organizados da sociedade do Distrito 
Federal e do entorno, no sentido de encaminharmos 
esta questão. 

O Governo do Distrito Federal também se em
penha no sentido de que esse terreno tenha a desti
nação original, seja passado legalmente à Receita 
Federal para cumprir o seu destino. 

Esperamos, sinceramente, que o Governo Fe
deral, o Ministério da Fazenda e, especificamente, a 
Receita Federal tenham a sensibilidade para que 
esta decisão se dê o mais rápido possível e possa, 
efetivamente, criar um vetor novo de desenvolvimen
to no Centro-Oeste brasileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Wz Alberto de Oliveira) 
- Continua a lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Edison 
Lobão. 

O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira) 
- Nobre Senador Lauro Campos, após a fala do Se
nador Edison Lobão, concederei a palavra a V. Ex" 
para uma comunicação inadiável. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, a legislação brasileira, infelizmente, conti
nua sendo um emaranhado de normas que desafiam 
os melhores especialistas em Direito e em Econo-
mia 

A instituição das medid.as provisórias, a meu 
ver, veio agravar essas teias normativas que se 
entrecruzam, dificultando ainda mais o entendi
mento das regras jurídicas que norteiam a vida do 
País. 

Nesses últimos dias, por exemplo, solicitei à 
nossa Consulloria de Orçamentos, através de um 
dos seus mais qualificados especialistas, um estudo 
sobre o conhecido Fundo Social de Emergência, 
que, por força da Emenda Constitucional de Revisão 
n2 1, vigorou durante os exercícios financeiros de 
1994 e 1995, ao fim de cujo período foi automat
icamente extinto. 

O referido estudo, confirmando minhas suspei
tas. demonstra que o Fundo provocou graves prejuí
zos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municí
pios, num montante de R$2.427.500.000,00. 

Só o meu Estado do Maranhão, Sr. Presidente; 
perdeu, nesses dois exercícios de 1994 e 1995, o lo
tal de R$157.200.000,00: R$98.500.000,00 de FPE 
e R$58.700.000,00 de FPM. 

O estudo da Consultaria de Orçamentos, que 
incluo neste meu discurso, defalha a contabilidade 
pública para demonstrar, de forma inequívoca, os 
prejuízos impingidos aos erários estaduais e munici
pais. 

Nas palavras do próprio Parecer da Comis
são de Constituição e Justiça, aqui registradas 
ipsis litteris, destaca-se •que os Estados, o Dis
trito Federal e os. Municípios foram os grandes 
perdedores com a. criação do Fundo Social de 
Emergência. na medida em que deixaram de re
ceber, nos exercícios de 1994 e 1995, em valo
res atualizados, um total de R$2.981,9 milhões, 
por conta de repasses do Fundo de Participação 
dos Estados e do Distrito Federal- FPE, do Fun
do de Participação dos Municípios - FPM e dos 
Fundos Constitucionais do Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste•. 

Ocorre, Sr"s e Srs. Senadores, que essa situa
ção vai perdurar com o voto do Congresso, através 
do PEC 68195, da iniciativa do Senhor Presidente da 

Repúblfca. O texto aprovado na. Câmara, como 
Substitutivo - e já aprovàdo, sem alterações, pela 
nossa Comissão de Constituição e .JiJsliça -. prorro
ga a duração do Fundo Social de Emergência por 18 
meses, renomeando-o como Fundo de Estabilização 
Fiscal. A~era-se a roupagem, o continente, mas se 
mantém infocado um o:mteúdo que continuará a 
subtrair os recursos que deviam ser destinados aos 
cofres dos Estados e Municípios, játão sofridos com 
a queda das suas receitas. 

Veja; Sr. Presidente, a enorme 'COJitradição que 
estamos testemunhando e, aliás, dela participando: 
o Governo Federal retira de Estados.~ Municípios o 
montante de quase R$3.000.000.000,00 e, em se
guida, oferece aos Estados - na fonna de emprésti
mos para o saneamento des finanças estaduais - a 
quantia de aproximadamente R$400.000.000,00! 

O meu objetivo, aqti desta tribuna, é o de pon
derar que as nossas Unidàdes Federativas e os Mu
nicípios brasileiros - sufocados em dívidas e angus
tiados pela carência de recursos - não merecem ser 
apenados; no emaranhado da nossa legislação. por 
normas às vezes despertebidas, que agravam seus 
problemas e suas afli9les. 

Afinal, repete-se a oàda dia que as células ma
ter da nacionalidade encontram-se· nos Municípios e 
nos Estados. Se queremos o desenvolvimento do 
País, devemos proporcionar a essas células todas 
as condições que lhes pemútam investir em projetos 
de intra-estrutura. indispensáveis para a atração de 
investimentos internos e externos - o único meio ca
paz de viabifizar o progresso e a estabilização da 
economia 

Toma-se contràdlfório, assim, que construa
mos normas constitucionais e legais que redundem 
em prejuízo dos Estados e MunicípiOs. 

Os recursos do iá extinto Fando Social de 
Emergência. como vimos em recente passado, pres
taram-se, inclusive, para a compra de goiabadas e 
quejandos-.Na verdade, pagos pelos Estados e Mu
nicípios. 

Esses detalhes, Sr. Presidente. devem nos ser
vir de alerta para a análise mais aprofundada da le
gislação que depende do nosso esft.Jdo e do nosso 
voto. 

Era o que tinha a dizer, anexando a este disi · 
curso o estudo acima referido. 

Milito obrigado. 

DOCUMENTO A QUJE SE REFERE O 
SENADOR EDISON LOBifO EM SEU PRO

.. NUNC/AMENTO: 
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SENADO FEDERAL 
CONSULTORIA DE ORÇAMENTOS 

Fevereiro de 1996 

ASSUNTO: ESTUDO SOBRE PERDAS DO ESTADO DO 
MARANHÃO COM O FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA, 
NOS EXERCÍCIOS DE 1994 E 1995 

INTERESSADO: SENADOR EDISON LOBÃO 

I - DA ORIGEM DOS RECURSOS DO FUNDO SOCIAL DE 
EMERGÊNCIA: 

O Fundo Social de Emergência era integrado pelos seguintes 
recursos: 

a) o produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de 
qualquer natureza incidente na fonte sobre pagamentos efetuados a qualquer 
título, pela União, inclusive suas autarquias e fundações; 

b) a parcela do produto da arrecadação do imposto sobre 
propriedade territorial rural, do imposto sobre renda e proventos de qualquer 
natureza e do imposto sobre operações de. crédito, câmbio e seguro, ou relativas a 
títulos ou valores mobiliários, decorrente das alterações produzidas pela Medida 
Provisória no 419 (IOF) e pelas Leis nos 8.847 (I1R), 8.848 e 8.849 (IR), todas de 
28 de janeiro de 1994; 

c) a parcela do produto da arrecadação resultante da elevação, para 
trinta por cento, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, da alíquota da 
contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas a que se refere o § 1 o do 
art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 (bancos comerciais, bancos de 
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de 
crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, 
sociedades corretoras, distribuidoras de titulos e valores mobiliários, empresas de 
arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e 
de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades 
de previdência privada abertas e fechadas); 



Fevereiro de 1996 - ANAIS DO SENADO FEDERAL 

d) vinte por cento do produto da arrecadação de todos os impostos e 
contribuições da União, excetuadoo previsto nos itens a, b e c;· 

e) a parcela do produto da arrecadação da contribuição de que trata 
a Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, devida pelas pessoas 
jurídicas a que se refere o§ 1° do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, 
a qual passou a ser calculada nos exercidos financeiros de 1994 e 1995, 
mediante a aplicação da alíquota de setenta e cinco centésimos por cento sobre a 
receita bruta operacional, como definida na legislação do imposto sobre renda e 
proventos de qualquer natureza; e 

f) outras receitas previstas em lei específica. 

II - DA PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE RETENÇÃO DE 
RECURSOS PARA O FSE ANTES DO CÁLCULO DOS FUNDOS DE 
PARTICIPAÇÃO: . 

As fontes do Fui:tdo Social de Emergência mencionadas nos itens_q, 
!z., f. e g_ eram previamente deduzidas da base de cálculo de qualquer vinculação 
ou participação constitucional, não se lhes aplicando o disposto nos arts. 158, II, 
159_, 212 e 239 da Constituição. 

A parcela de vinte por cento do produto da arrecadação de todos os · 
impostos e contribuições da União era previamente deduzida da base de cálculo 
das vinculações e participações constitucionais previstas nos arts 153, § 5°, 157, 
II, 158, II, 212 e 239 da Constituição, vedada expressamente a sua dedução dos 
recursos previstos no art. 159 da Constituição (aqueles destinados ao Fundo de 
Participação dos Estados, ao Fundo de Participação dos Municípios, aos Fundos 
Constitucionais do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste e à Cota-Parte dos 
Estados exportadores no produto da arrecadação do IPI). 

A parcela dos recursos provenientes do imposto sobre renda e 
proventos de qualquer natureza, destinada ao Fundo Social de Emergência; não 
podia exceder, a cinco inteiros e seis décimos por cento do total do produto da 
arrecadação desses tributos. 

95 
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III,. DA VIGÊNCIA DO FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA: 

O Fundo Social de Emergência instituído pela Emenda 
Constitucional de Revisão n° 1, de 1994, vigorou durante os exercícios 
financeiros de 1994 e 1995, a partir do que foi automaticamente extinto. 

IV - DO MECANISMO E ORIGEM DOS DADOS PARA O CÁLCULO 
DAS PERDAS: 

No decorrer desses dois anos, o Fundo foi calculado com base na 
tabelas aqui anexadas, elaboradas a partir de documentos fornecidos pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, que apresentam tanto os números relativos às 
receitas de onde se originam os Fundos de Participação dos Estados e Municípios 
(IPI e Imposto de Renda) como também a planilha de fórmulas de algébricas 
utilizada para o cálculo da retenção em beneficio do Fundo Social de Emergência. 

As tabelas nos I e 2, ·em anexo; foram construídas segundo 
metodologia utilizada pela própria Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério 
da Faienda, e contêm o cálculo das perdas dos Fundos de Participação e dos 
Fundos Constitucionais para 1994 e 1995, respectivamente, a nível de Brasil, e 
foi utilizada para subsidiar o Parecer do Sr. Relator no Senado da PEC 68/95 
(que prorroga o FSE), Senador Jader Barbalho . 

.A tabela de n° 3 aponta para a consolidação dos dados das tabelas 
nos 1 e 2, corrigidos monetariamente pelo !GP-DI da Fundação Getúlio Vargas, e 
para o cálculo do valor deduzido do Estado do Maranhão, tanto do Governo 
Estadual como das Prefeituras. 

Ressalte-se que, em face da mudança de moeda ocorrida em 1 o de 
julho de 1994, os números do Sistema de Administração Financeira do Governo 
Federal- SIAFI, onde se encontra registrada toda a execução.da despesa federal 
foram convertidos para real, mediante a divisão pela URV mensal, o que torna os 
valores apresentados nas tabelas nos 1 a 4 divergentes daqueles do Sistema. 
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As tabelas nos I e 2 mostram, de fonna inequívoca, que os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios foram os grandes perdedores com a criação do 
Fundo Social de Emergência, na medida em que deixaram de receber, nos 
exercícios de 1994 e 1995, em valores atualizados, um total de R$ 2.981,9 
milhões, por conta de repasses do Fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal - FPE, do Fundo de Participação dos Municípios - FPM e dos 
Fundos Constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, assim distribuídos: 

V- CONCLUSÃO 

97 

Como base na Tabela 3, pode-se concluir que o Estado do Maranhão · 
teve urna perda total 157,2 milhões de Reais, assim distribuída, dentro da perda 
total das unidades federadas brasileiras: 

1994 

FPE 519,1 

FPM 543,2 

Total 1.062,3 

Deflator: IGP-DI - FGV 

Brasília, 24 de janeiro de 1996. 

Hip · i o aéfelha Remígio 
Consultor-Geral Adjunto 

R$ milhões 

1995 Total Maranhão 
Brasil 

845,0 1.364,1 98,5 

884,3 1.427,5 58,7 

1.729,3 2.791,6 157,2 
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O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente, 
peço a palavra, para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Alberto de Oliveira) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro, por 
cinco minutos, nos termos do art. 14, VIl, do Regi
men1o Interno. 

Apelo a S. Ex' para que se restrinja ao prazo de 
cinco minutos, tendo em vista que ainda temos mais 
dois oradores inscritos. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para uma 
comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, tenho a 
impressão de que o receio de V.Exª de que transbor
darei o tempo regimental, como provarei em segui
da, é infundado. 

Sr. Presidente, Sr->s e Srs. Senadores, o que 
acontece neste Pais é realmente preocupante, não 
apenas essas inúmeras emendas constitucionais e 
medidas provisórias, que vão ficando definitivas, 
que vão mudando - como disse o Nobre Senador 
Edison Lobão - a roupagem e permanecendo com 
o mesmo conteúdo, como S.Ex' acabou de indicar 
nessa Emenda Constitucional que instituiu o Fun
do Social de Emergência, esse rolo compressor 
que passa pelo Congresso Nacional e que ape
quena a nossa atividade e o nosso concurso para 
que a democracia realmente possa vir a ter uma 
existência real no nosso País, mas também outros 
episódios, como um' que tratarei dentro de pouco 
tempo, ou seja, as declarações do Sr. Maunlio 
Ferreira Uma, à frente da Voz do Brasil, que afir
ma: -"Minha missão na Radiobrás é essencialmen
te política, por isso entrei na guerrilha da informa
ção" - levando, parece, o cangaço para o espaço 
e para as irradiações televisivas. 

Agora é um Juiz, que detém quatro cidadãos 
do Movimento dos Sem-Terra, que quer, em Presi
dente Prudente, numa reunião com os líderes e ad
vogados do mesmo Movimento, trocar esses quatro 
cidadãos pelo chefe do Movimen1o dos Sem-Terra, 
José Rainha Júnior. Até agora, esta prática de man
ter reféns não era uma prática da Justiça, mas de 
criminosos. São quatro reféns que devem ser troca
dos por um líder que vale, de acordo com essa me
dida que está na cabeça desse juiz, mais do que os 
quatro que ele detém. 

Assim, passo a ler um comunicado enviado 
pelo Movimento dos Sem-Terra: 

• Ao reivindicarmos um pedaço de terra 
para cada família e organizar os trabalhado
res para lutar pela reforma agrária, acusam
nos de formação de bando e quadrilha, 
prendem nossas lideranças e intencional-

mente humilham, algemando-as em frente 
às câmaras fo1ográficas e de televisão. 

Nos últimos meses, foi essa a principal 
tarefa do delegado Marco Antônio Fogolin e 
de selores do Poder Judiciário da região do 
Pontal do Paranapanema (SP). Sempre de
nunciamos que as prisões eram políticas e · 
atendiam a interesses de promoção pessoal 
e dos latifundiários da região. 

Ontem, o juiz substituto Fernando Ao
rido Maroondes negou um pedido de revo
gação das prisões de seis lideranças, sendo 
que quatro encontram-se detidas em Presi
dente Prudente e duas estão em local igno
rado. Essa decisão, anunciada na parte da 
tarde, não nos surpreendeu. Isso porque, de 
manhã, confiantes de que o cargo que ocu
pam lhes garante total impunidade, o dele
gado Marco Antônio Fogolin, o Juiz Marcon
des e o promo1or convocaram uma reunião 
com nosso advogado para proporem um 
acordo: "soltariam nossos companheiros 
que se encontram presos se, em troca, o 
MST apresentar o José Rainha Junior para 
ser detido." 

A concordância do Poder Judiciário 
com a proposta formulada manifestou-se 
ainda através da exigência formulada pelo 
magistrado Dr. Fernando Florido Maroondes 
de que a aceitação por parte do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ou de 
José Rainha Jr. deveria ocorrer até as 14 
horas de ontem, o que possibilitaria que o 
deapacho no pedido de revogação da prisão 
preventiva fosse favorável. 

Rejeitado o acendo, negou-se a liber
dade dos companheiros. 

Em outras palavras, nossos companhei
ros detidos são inocentes e encontram-se 
nessa condição unicamente como reféns para 
forçar outro COI'Jl)aflheiro a se entregar." 

Não continuarei a ler, porque o tempo realmen
te é curto, mas gostaria de dar como lido o 1otal do 
documento e deplorar que a Constituição de 1946 
ainda está por se transformar em prática neste País, 
porque ela previa a reforma agrária 

Nos Estados Unidos, através do Home Stead, 
somente entre 1900 e 191 O, foram distribuídos 90% 
do Middle We5t ameriCano para todos aqueles que 
imigrassem para os Estados Unidos, os quais rece
beriam 150 acres de terra, de graça, do govemo. Lá, 
sim,, se faz bem; atrai u-se o ser humano, atraiu-se o 
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trabalho humano e se deu terra e condições de tra
balho. Aqui, se quer atrair apenas o capital, porque 
os capitalistas norte-americano excêntricos ficam lá, 
não vêm para cá; se viessem para cá, eu seria a fa
vor e não contra, como sou, a participação do capital 
em nossa sociedade. 

Assim, portanto, deploro a inexislêncla da re
fomna agrária neste Pafs, que foi feita não apenas 
em pafses socialistas, mas em todos os pafses do 
mundo. No Japão, a média da extensão fundiária é 
de 8.000 m•. Sigamos os exemplos dos Estados 
Unidos e do Japão, ao invés de seguirmos a nossa 
originalidade em termos de selvagem egoísmo e de 
exclusão completa 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. lAVRO CAMPOS EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

CARTA A NAÇÃO 

PROPOSTA INDECENTE 

Ao reivindicarmos um pedaço de terra para 
cada famma e organizar os trabalhadores para lutar 
pela reforma agrária, acusam-nas de formação de 
bando e quadrilha, prendem nossas lideranças e in
tencionalmente humilham, algemando-as em frente 
às câmaras fotográficas e de televisão. 

· Nos últimas meses, foi essa a principal tarefa 
do delegado Marco Antônio Fagolin e de setores do 
Poder Juduciário da região do Pontal da Paranapa
nema (SP). Sempre denunciamos que as prisões 
eram políticas e atendiam a interesses de promoção 
pessoal e dos latifundiários da região. 

Ontem, o juiz substituto Fernanda Florido Mar
condes negou um pedido de revogação das prisões 
de seis lideranças, sendo que 4 encontraJTH;e deli
das em Presidente Prudente e duas estão em local 
ignorado. Essa decisão anunciada na parte da tarde, 
não nos surpreendeu. Isso porque, de manhã, con
fiante de que o cargo que ocupam lhes garante total 
impunidade, o delegado Marco Antônio Fogolin, o 
Juíz Marcondes e o promotor convocaram uma reu
nião com nosso advogado para proporem um acor
do: soltariàm nossas companheiros que se encon
tram presos se, em troca, o MST apresentaf o José 
Rainha Júnior para ser detido. 

A concordância do Poder Judiciário com a pro
posta formulada manifeslou-se ainda, através da 
exigência formulada pelo magistrado Dr. Fernando 
Florido Marcondes de que a aceitação por parte do 
Movimento das Trabalhadores Rurais Sem Terra ou 
de José Rainha Jr. deveria acorrer até às 14 horas 

de ontem, o que possibilitaria que o despacho no pe
dido de revogação da prisão preventiva tosse favo
rável. 

Rejeitado o acordo, negou-se a liberdade dos 
companheiros. 

Em outras palavras, nossos companheiros deti
dos são inocentes e encontraJTH;e nessa condição 
unicamente como reféns para forçar outro compa
nheiro a se entregar. 

A independência da proposta formulada foi 
agravada pela utilização de argumentos que além de 
serem insensatos demonstram a gravidade do con
cluio que se estabeleceu. 

Na sua incompetência, o delegada desenvol
veu urna prática de que, toda a vez que decreta a 
prisão de Rainha e não consegue prendê-lo, vai até 
sua casa e prende sua esposa Diolinda Alves. 

Para dar ainda mais ênfase à proposta do triunvi
rato (juiz, promotor, delegado), Fogolin fez questão de 
deixar claro que, se Rainha não for preso, será decre
tada a prisão de Gümar Mauro e outros companheiros 
do Movimento. Mais ainda, estando preso, ele garantia 
a vida de José Rainha Estando solto, nosso OOillJS
nheiro poderia ser morta tanto pela policia comopor ja
gunços que, depois, colocariam uma arma na mão 
dele para justificar sua morte. E para coroar esse con
luio envolvendo um delegada de polícia. um promolor 
e um juiz de Direilo, o delegado afirmou que daria ga
rantias de que primeiro -soltaria os presos e depois 
buscaria José Rainha JÚlior. 

E, numa atitude de exibicionismo, Fogolin com
provou o que sempre denunciamos: sua estreita li
gação com os latifundiários. Chegou a dizer que tem 
tanta influência que se solicitar um tanque de guerra 
aos latifundiários, eles lhe entregam. Não é neces
sário fazer mutto exercfcio de imaginação para saber 
que cada tanque de guerra entregue terá um custo 
para o delegado. Talvez um número x de prisões de 
trabalhadores rurais? Ou algo mais? 

A proposta indecente formulada pelo Delegado 
Fogolin, na presença do Promo10r de Justiça de Pi
rapazinho e concordância tácita do Poder Judiciário, 
comprova o caráter político das prisões de nossos 
companheiros, verdadeiras reféns do latifúndio e do 
Estado, no Pontal do Paranapanema 

Diz o dicionário que bando é urna quadrilha de 
malfeitores. As tamflias de trabalhadores rurais que 
ocupam latifúndios improdutivos e grifadas estão lu
tando pelo cumprimento de uma lei maior, da Consti
tuição, que é a reforma àgrária. E mais, no caso do 
Pontal, as terras são públicas, e os verdadeiros inva
sores são os tazendeiras;:Jrileiros. 



Fevereiro de 1996 ANÁIS DO SENADO FEDERAL I O :r 

Nenhum cargo público garante impunidade. 
Somos sem-terras, mas somos honrados. Por isso, 
nós do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST), estamos denunciando publicamente a 
atitude indecorosa dessas pessoas que ocupam car
gos públicos, a fim de exigir providências e puniçõ
es. Um governo eleito democraticamente pelo voto 
não pode manter impunemente, em seu governo, 
pessoas dessa índole. 

t: hora de se fazer justi~. iniciando pela ime
diata revogação das prisões, implementar a reforma 
agrária e punir os que ocupam cargos públicos para 
interesses excusos. 

São Paulo, 1 ~ de fevereiro de 1996. 
Direção Nacional- MST. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Jú
nior. 

O SR. NABOR JONIOR (PMDB-AC. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, apresentei, para tramitação regular, no 
último dia 26 de janeiro, Projeto de Lei voltado para 
a sobrevivência dos seringueiros e de suas famflias 
nos períodos em que a extração do látex se toma 
econõmica e humanamente inviável, conforme então 
expliquei à Casa, no discurso que fundamentou o 
embasamento leg~ e social da proposta. 

O projeto, por .sua crucial importância para a 
Amazônia, particularmente para o meu "Estado do 
Acre, mereceu amplos espaços na melhor imprensa 
regional, sendo que o vibrante jornal A Gazela, de 
Rio Branco, publicou-o na íntegra. cumprindo, mais 
uma vez, seus compromissos com a comunidade. 

As respostas têm sido constantes e incentivado
ras. Hoje estou recebendo carta do Padre Paolino Bal
dassari, t.m dos santls que dedicaram sua existência 
terrena à causa dos desvalidos e abandonados pelos 
poderosos - trata-se de t.m sacerdote que, já alque
brado pela idade e pela inclemência da flonesta onde 
vive, não perde jamais a chama sagrada da palavra de 
Deus e dos mandamentos de Cristo. 

Leio esta carta do revenendo apóstolo contem
porâneo, encarecendo a meus nobres Panes que 
não tomem tal atitude como orgulho ou jactãncia po
lítica, vícios dos quais Deus me poupou, em sua mi
sericórdia 

A leitura das sábias palavras do Padre Paolino 
é. para que os Anais da Casa se engrandeçam com 
o registro de mais uma fição plena de sabedoria, 
amor e de generosidàde, màs que não perde o sen
tido da realidade e· da urgência no atendimento aos 
trabalhadores esquecidos pela Pátria 

V. Ex"s poderão constatar que a mensagem do 
Padre Paolino não se limita a generalidades caritatt
vas. Ao contrário, desce a minúcias, vai ao cerne da 
causa da falência social da Amazônia, a destruição 
da economia da borracha, o criminoso abandono, ao 
longo dos anos, da maior riqueza da Região. 

Ouçamos o que diz Padre Paolino: 

"Caríssimo Senador Nabor Júnior. 
saudações cordiais e sinceras. 
Faz poucas horas que-li, no Jornal Ga

zeta, um artigo de V. Ex". Fiquei muito satis
feito da proposta e já conhecia este projeto 
de lei. 

Fiquei satisfeito de saber que tem al-
guém que se preocupa de seringueiro. . 

Não adianta lutar pela conservação da 
selva se não se luta pela conservação dos 
seres que vivem e sofrem na selva, que são 
os seringueiros. Na visita ao Presidente o 
que mais pedi foi a valorização econõmica 
da borracha e da castanha, mas a borracha 
diminuiu de preço e ninguém quer saber da 
castanha. A floresta continuará em pé se li
ver seringueira - mas, se continuar assim, 
não haverá como sobreviver nas colocaçõ
es. A situação é mesmo preocupante! 

A borracha diminuiu de R$0,88 para 
R$0,80 e um seringueiro não compra tma 
lata de leite. 

Não adianta pedir a esses pobres para 
ficar nas colocações, porque ali não têm 
mais condições de viver. Um mês atrás fala
ram que a borracha estava a dois reais o kg. 
mas na realidade era só boato e a borracha 
e a castanha caem continuamente de preço_ 
Muitos "mangam" de mim, dizendo que a vi
sita ao Presidente foi tempo perdido e não 
deu em nada mas ... eu continuo a crer que 
há condições dum aumento da castanha e 
da borracha, continuo a crer em tempos me
lhores. Mas... é preciso agir antes que o 
passarinho saia da gaiola, porque, depois, 
fechar é tempo perdido. Assim é a questão 
do seringueiro. 

Olhe, dá pena ver seringueiros fortes e 
que eram pioneiros no trabalho na" mata 
agora empurrar carrinho de picolé; talvez as- . 
filhas se defendam vendendo droga 

Mêu caro amigo, Senador Nabor, me 
ajude a .ievar avante esta batalha Defe'nder 
o seringueiro é salvar a mata e a vida Sain
do os seri"!lueiros entrarão as madeireiras. 
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depredando tudo; depois, os fazendeiros se
meando o deserto e a ruína total. Sei que o 
bom amigo sempre lutou para o nosso Acre 
e agora, mais do que nunca, preciso da aju
da de V. Ex~ para continuar a luta começada 
no ano passado. Alguns passos foram da
dos. A madeira está presa, as máquinas es
tão silenciando- mas porque é a estação in
vemosa e poderiam já acirrar grupos de se
ringueiros para reunir a madeira, e ficar 
doentes de malária e hepatite e não ser pa- · 
gos, como aconteceu no ano passado, tam
bém durante o inverno. 

Tenho que esta madeira presa pode ser 
beneficiada aqt.i no Acre, fazendo móveis e os 
exportando para o estrangeiro, transformando
se em fonte de trabalho e de progresso e 
aproveitando toda a madeira Como digo, es
tou sonhando, mas não é proibido sonhar e to
mara que este sonho se tome realidade. Con
fio na boa vontade do bom amigo, que sempre 
lutou para o nosso povo acreano. Em nome 
dos seringueiros, quero agradecer e expressar 
a minha gratidão. 

Penso que este problema será reamen
te considerado com carinho no Senado. Peço 
desculpa de ter tirado um pouco do sw pre
cioso tempo, mas continuo a dizer. meajt.de a 
tirar duma situação tão difícil esta pobre gente 
que vive com tanto sacrifício na selva Salvar 
o seringueiro é salvar a mata e a vida Este é 
o projeto dos inimigos da vida: 12, exptlsar os 
povos da floresta; 2'-, tirar toda a ma:leira no-. 
bre; 3", vender para os fazendeiros para fazer 
grandes pastagens; 49-, semear o deserto e 
acabar com o Acre. 

Queremos cortar essa carninhaJa para o 
desastre total; ainda é possível reagir em lem
po. Escrevi ao Presidente cobnando a promes
sa da borracha e castanha e V. Exª pode dar· 
uma força bonita Peço a Deus e a Nossa Se
nhora dar-lhe muita saúde e muita força na 
defesa da vida e do palrimônio do Acre. 

Na esperança de ser atendido no meu 
desejo, desde já expresso novamente o meu 
agradecimento e a minha gratidão. 

Um grande abraço 
Pe. Paolino M. Baldassari" 

Estas, Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, 
as palavras sábias, generosas e realistas do Padre 
Paolino Baldassari, desbravador e preservador da 
Amazônia; homem que vive para defender os ho-

mens e a natureza da grande Região. Sua maior 6-
ção, repetida na mensagem que acabo de ler, é jus
tamente essa: Homem e natureza podem conviver e 
se apoiar reciprocamente. 

Basta ter sempre na mente e no coração uma 
parte, por menor que seja, das virtudes e da lucidez 
do Padre Paolino. 

Agradeço a atenção de V. Ex% e estou certo 
· de que o Senado, após a leftura desta mensagem do 

apóstolo que engrandece nosso convívio neste final 
de século, estará mais sábio e consciente de suas 
obrigações sociais, políticas e históricas. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira) 
·- Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, 
eminente Senador Flaviano Melo. 

O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI% e 
Srs. Senadores, o assunto que me traz hoje à tribu
na desta Casa é dos mais sérios e que merece a 
máxima alenção. Trata-se da necessidade da cria
ção de um programa específico de combate à hepa
tite, doença que já atinge grande parte da população 
e, se não for urgentemente controlada, certamente 
tomará proporções incalculáveis. 

A hepat~e é uma das mais perigosas moléstias 
endêmicas e epidêmicas, com elevado fndice de mor
bidade e altos riscos de cronilicação. O vfrus da hepa
t~e B transmite-se de forma semelhante ao da AIOS e 
os grt!)OS de risco são os mesmos: hemofílicos, hcr 
mossexuais, usuários de drogas endovenosas, além 
de profissionais tlgados à área de saúde. O vfrus B é 
mais resistente que o HIV e a hepalite, a rigor, transmi
te-se ainda mais facilmente do que a AIOS. 

· Isso dá uma noção clara do quanto é perigosa 
essa moléstia O pior é que o portador pode estar 
com o vírus e não desenvolver a doença. Assim, 
qualquer pessoa pode estar contaminada mas não 
apresentar os sintomas e, desta forma, contribuir 
para propagar ainda mais a moléstia, seja em sua 
atividade profiSSional ou nos contatos sociais. 

· Por falta de números confiáveis e de maiores 
conhecimentos sobre a: prevalência da moléstia, as 
autoridades não admitem, oficialmente, a existência 
de um surto de hepatite: No entanto, reconhecem 
sua elevada incidência e sua periculosidade. 

O jornalista Márcio Moreira Alves advertiu, re
centemente, em sua coluna no jornal O Globo para 
a g':lvidade da situação., O Presidente da Fundação 
Nac10nal de Saúde, Eduardo Juarez, ouvido pelo jor
nalista, destacou a exis~ncia de !Ocos da doença na 
Amazônia, no Espírito 'Santo e no oeste de Santa 
Catarina, salientando ainda que testes realizados. 
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com potenciais doadores nos Estados do Acre, Ron
dônia e Amapá demonstraram que 40 ou 50% da 
população estava infectada 

Só para se ter idéia, no Acre, 90% do sangue 
colhido de doadores são contaminados por hepati
te 8 e C. No in!erior do Estado, sequer é feito o 
exame sorológico necessário para transfusões, 
sendo que quando eventualmente as amostras de 
sangue vão para a capital para exame. constata
se que 1 00% estão contaminadas. Em 1995, fo
ram confirmados no Estado 320 casos de hepatite 
8, além de quatro óbitos - três deles provocados 
por hepatite A. Em 1994, foram registradas 85 
mortes, segundo a Associação dos Portadores de 
Hepatite. . 

A Secretaria de Saúde local não conta com es
trutura adequada para fazer frente ao problema. Por 
outro lado, as vacinações de rotina atendem apenas 
crianças de O a 4 anos e as campanhas ampliam 
esse atendimenlo para até 14 anos, sendo que a 
moléstia atinge pessoas de todas as idades. 

O mais grave é que o tratamento da doença 
tem um custo muito alto - tanto de rotina, com in
terferon, quanto nos casos que requerem trans
plante. cuja cirurgia custa em torno de R$70 mil. 

Como se vê, a incidência da hepatite, espe
cialmente do tipo B, é preocupante. Entretanto, 
mesmo sendo uma doença de notificação obriga
tória, os dados o fiei ais a este respeito só oomeça
ram a ser compilados em 1993. 

O Ministério da Saúde ainda não dispõe de 
dados relativos a 1995. Os índices do Acre foram 
coletados no próprio Estado. De qualquer forma, os 
números já registrados são impressionantes em 
todo o País. Ao todo, foram notificados no Brasil 
42.321 casos de hepatites diversas, em 1993, e 
54.992, em 1994. 

Na Região Norte, registraram-se 5.161 casos, 
em 1993, e 8. 77 4, em 1994, com aumento de notifi
cações em seis dos sete Estados. Apenas Roraima 
apresentou ligeiro decréscimo no periodo: 167 notifi
cações, em 1993, oontra 156 no ano seguinte. 

Nos demais Estados da Região Norte, oonstaa
ram-se os segúntes çéscimos no periodo: no Acre, de 
645 para 1.381; no· Amazonas, de 1.218 pa-a 1.695; no 
Amapá, de371 par.l619; no Pará, de 1.264 para3.205; 
em Rondônia, de 1.328 para 1.445; e em Tocantins, de 
258 para 263. 

Conforme já disse, o vírus da hepatite B é 
:"ais resistente do que o da AIOS com o agravante 
de transmitir-se de maneira mais fácil. Entretanto, 
ao contrário da AIOS, a hepatite B pode ser preve
nida com vacina, altamente eficaz, que já é produ
zida há pelo menos cinco anos. 

Ocorre, porém, que a vacinação atende ape
nas a uma parcela mínima da população, especial
mente da Região Norte, e o resultado é que, na 

forma endêmica ou epidêmica, a prevalência da he
patite B na região tem apresentado números assus
tadores, requerendo uma ação mais efetiva das au
toridadessanitárias. 

A vacinação em massa é uma providência ne
cessária para combater a hepatite 8, e uma das ar
mas mais eficientes. A imunização exige a aplicação 
de três doses da vacina num periodo de seis meses, 
o que pode representar alguma dificuldade, mas a 
vacina tem eficácia comprovada. 

O jornalista Márcio Moreira Alves, em sua já ci
tada coluna, informa que o Brasil precisaria de dez 
milhões e quinhentas mil doses apenas para vacinar 
as crianças de até dez anos de idade. No entanto, a 
licitação internacional realizada para aquisição de 20 
milhões de doses da vacina foi cancelada. 

O cancelamento da licitação tornou-se assunto 
altamente controverso. De um lado, os laboratóriOs 
vencedores da oonoorrência alegam que o Ministro 
Adib Jatene teria sofrido pressões políticas para 
anular a 6cilação. De outro lado, argumenta-se que 
o Ministro tomou tal providência porque os preços 
apresentados pelos conoorrentes estavam superfa
turados. De concreto, nessa questão, restou imenso 
prejuízo à saúde pública, já que a verba destinada à 
aquisição das v.acinas retomou aos oofres da União. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não é 
.meu interesse, nesta oportunidade, discutir os acer
tos ou erros das autoridades sanitárias, assim como 
o cancelamento da licitação promovida pelo Ministé
rio da Saúde. O que me. cabe fazer, ao ocupar esta 
tribuna, é levar ao oonhecimento das autoridades a 
gravíssima situação vivida pela população do Acre, 
da Amazônia em geral e de outras localidades do 
território nacional, diante da ameaça que representa 
a hepatite B, doença que, em casos mais extremos, 
pode levar à morte. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira. 
Fazendo soar a campainha) - Consulto o Plenário 
sobre a prorrogação da sessão por 1 O minutos, para 
que o orador oonclua a sua oração. (Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, está prorro
gada a sessão por 1 O minutos. 

O SR. FLAVIANO MELO- Diante do quadro, 
além da vacinação necessária, é preciso exigir das 
autoridades sanitárias medidas mais rigorosas de 
controle e vigilância epidemiológioos, para evitar que 
a hepatite oontinue fiagelando imensos contingentes 
da nossa população. Isso, no meu entender, somen
te será possível através de um programa nacional 
de combate a este mal. 

Muito obrigado. 
Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto de Oliveira) 
-Concedo a palavra ao eminente Senador Bernardo 
Cabral. 



106 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro- de 1996 

O SR. BERNARDO CABRAL ( ·AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, era -meu propósito 
abordar, hoje, o problema do salário-educação no 
nosso Pafs, que foi uma contribuição social criada 
em 1964, e os abusos que se cometem em derredor 
do salãrio-educação. 

Nofo que o nosso tempo regimental está a findar 
e V. ~. com a cautela de sempre, já o prorrogou. 
Agradeço a gentileza com que a Presidência se mani
festou para que pudesse fazer esse registro, mas vou 
me resguardar para a próxima sessão ordinária 

Mas gostaria de deixar registrado que o assunto 
é tão grave que a irqJrensa noticia que o Ministério da 
Educação vai descredenciar doze escolas, só no ·Rio 
de Janeiro, por fraudes no salário-educação. Segundo 
o Ministério, essas fraudes ocorreram na gestão de re
cursos repassados pelo Governo Federal para o paga
mento de bolsas de estudos. Imagine V. Ex", Sr. Presi
dente, que todas essas circunstãncias apresentaram 
nomes de alunos fantasmas ao MEC para receber irre
gularmente verbas do salário-educação. Mais urna 
vez, neste País, ocorre um fato dessa natureza 

Educação deve vir antes de saú:le. Quem tem 
boa norma de edJ ocação acaba tendo um palmilhar para 
um caminho bem mais razoável no setor salde. Quan
do se indicam as primeiras medidas é através da edu
cação que se chega a saber como as pessoas devem 
se conduzir para ter melhor postura na sociedade. . 

Noto, com tristeza, Sr. Presidente, que os estu
dantes bolsistas que estão matriculados nesses es
tabelecimentos de ensino, como registra a noticia, 
terão que interromper as aulas e procurar outra es
cola para estudar. 

"Os que quiserem se manter na escola 
perderão o direito à bolsa. O MEC também 
vaí pedir na Justiça devolução dos recursos 
desviados aos cofres públicos. • 

E a imprensa já noticia quais são as escolas 
descredenciadas, com estudos preliminares. 

O triste é que se trata de um texto constitucio
nal. O art. 212, § ~. da Constitt.ição Brasileira, insti
tucionalizou o salário-educação, para que não hou
vesse o que se está aqui a registrar: 

"§ ~ O ensino fundamental público 
terá corno fonte adicional de financiamento a 
contribuição social do salário-educação, re
colhida, na. forma da lei, pelas empresas, 
que dela poderão deduzir a aplicação reali
zada no ensino fundamental de seus empre
gados e dependentes." 

E como sabe V. Ex•, essa fonte adicional foi 
uma alíquota de 2,5% da folha de pagamento dos 
funcionários das empresas. Em 1994, essa soma foi 
a R$1.200.000.000,00. Não é possível, Sr. Presiden
te, que com um problema corno educação cometam
se crimes dessa natureza! 

Como o terqJo não me é favorável, peço a V. 
Exã que me mantenha inscrito para a próxima se
gunda-feira como primeiro orador após a Ordem do 
Dia, quando vou abordar em profundidade essa ma
téria, inclusive relacionando os projetas que trami
tam na Casa, os pareceres que circulam pela Co
missão de Constitt.ição. Justiça e Cidadania e mes
mo os que transitam na Câmara dos Deputados, 
para que se possa conscientizar não só a opinião 
pública, mas os próprios integrantes do Poder Legis
lativo de que uma matéria dessa natureza não pode 
passar em branco e ser uma simples noticia de jor
nal ou mero registro nas delegacias de polícia 

Voltarei ao assunto, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (LuizAiberto Oliveira) -A 

Mesa agradece a compreensão do eminente Sena
dor Bernardo Cabral. 

Não há mais oradores inscritos. · 
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 

encerrar os trabalhos, designando para a sessão de
liberativa ordinária de segunda-feira, a realizar-se às 

· 14 h30, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N'4, DE 1996 

(Em.regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n" 39, de 1996) 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n" 4, de 1996 (apresentado como conclusão 
do Parecer n" 13, de 1996, da Comissão de Assun
tos Econôrnicos), que autoriza o Estado do Tocan
tins a prestar garantia no valor de trinta e quatro mi
lhões de reais, acrescida dos respectivos encargos 
financeiros (acessórios), . junto ao Banco do Brasil 
S/A, destinada a financiar a exect.Ção do Programa 
de Cooperação Nipo-Brasileiro para Desenvolvimen
to dos Cerrados- PRODECER III- Piloto, a ser im
plantado no Município de Pedro Afonso, TO. 

~2-
PROJETODE RESÕLUÇÃOt-115, DE1996 

(Em regime de U(gência, nos termos do 
Requerimento n" 40, de 1996) 

Votação, em turno único, do Projefo de Resolu
ção n" 5, de 1996 (apresentado como conclusão do 
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Parecern'14, de 1996, da Comissão de Assuntos Eco
nõmicos), que concede alio~ para elevação tem
porária de imite de comprometimento e para conlr.lla
çã:> de operaçà:> de crédito externo entre o Esta:lo do 
Ma1n Grosso do Sul e o Fundo Rnanceiro para Desen
volvimenlo da Bacia do Prata- FONPI.A TA, no valor de 
até virle llilhões de dólares norte-americanos, cujos re
cusos serã:> destinados a financiar, parcialmente. o 
Projeto de Pavimentação Asfáltica da Rodovia M$-141, 
trecho lvirllema-Naviraí. 

Parecer favorável, sob nº 5, de 1996, da Co-

-3-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N2 61, DE 1995 

missão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania. 
(Quarto dia de discussão) 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Alberto Oliveira) -

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 13h05.) 

ATA DA 13"-SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, 
REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 1996 

(Publicada no Diário do Senado Federal, 
de 25 de janeiro de 1996) 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição rfl61, de 1995 (rf'182/94, na 
Câmara dos Deputados), que permtte a admissllo de 
professores, técnicos e cientistas estrangeiros pelas 
unlversida:les brasileiras e concede autonomia às ins
tituições de pesquisa cientifica e tecnológica, tendo 

RETIFICAÇÃO 

Trecho da Ata, às páginas de rfl 00826. a 
00842, que se republica por haver saído com incor
reções no Parecer rfl 1 0196 à Proposta de Emenda 
Constitucional rfl 68195 (rfl 163195, na Câmara dos 
Deputados, Casa de origem): 

PARECER No 10, DE 1996 

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO. 
JUST/Ç A F. CIDADANIA. sohre a Proposta 
de Emenda Ccmslllllt:ional n• 6!1. de 1995 (n• 
/63/95, na Câmara dos Deputados. Casa de 
Origem), que "altera os arts. 71 e 72 d.o Ato 
qas Disposições Constitucionais Transitórias. 
!ntrodu:ídos pela Emenda C onsmucmnal de 
~l'isão n• I, de 199-1". 

RELATOR: SenadorJADER BARBALHO 

l-RELATÓRIO 

Por intennédio da Mc:.nsagem n° 863, de 15 de agosto de 1995, o 
Senhor Presidente da República submeteu à elevada deliberação dos Senhores 
Membros do Congresso Nacional Proposta de Emenda Constitucional, alterando 
os arts. 71 e 72 do Ato das Disposições. Constitucionais Transitórias, 
introduzidos pela Emenda Constitucional de Revisão no I, de 1994. 
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Na Câmara dos Deputados; onde tramitou sob·o n~ 163, de 1995, a 
referida Proposta foi aprovada, nos tennos do Substitutivo do nobre Deputado 
Ney Lopes. relator da matéria tanto na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação como na Comissão Especial. 

Remetida ao Senado Federal, a proposta recebeu o.no 68, de 1995, e 
toi despachad::: a esta Comissão, consoante o disposto no art. 356, caput, do 
Re&'Ímento Interno, para emissão de parecer. 

A mencionada Emenda Constitucional de Revisão n° 1, de 1994, 
instituiu o Fundo Social de Emergência, para vigorar nos exercícios financeiros 
de 1994 e 1995, com o objetivo de saneamento financeiro da Fazenda Pública 
Federal e de estabilização económica. não se lhe aplicando, no exercício 
financeiro de 1994, o disposto na parte final do inciso II do § 9° do art. 165 da 
Constituição: . _/ 

Os recursos do referido Fundo deveriam ser aplicados no custeio das 
• ações dos sistemas de saúde e educação, benefícios previdenciários e auxílios . 
assistenciais de prestação continuada, inclusive liquidação . de passivo 
previdenciário, e outros prO!,'Tllmas de relevante interesse económico e social. 

. O Fundo Social de Emergência era integrado pelos seguintes 
recursos: 

a) o produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de 
qualquer natureza incidente na fonte sobre pagamentos efetuados a qualquer 
título, pela União, inclusive suas autarquias e fundações; 

b) a parcela do produto da arrecadação do imposto sobre 
propriedade territorial rural, do imposto sobre renda e proventos de quaiquer 
narureza e do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a 
títulos ou valores mobiliários, ·decorrente das alterações produzidas pela Medida 
Provisória n° 419 (IOF) e pelas Lei~ nos 8.847 (ITR), 8.848 e 8.849 (IR), todas de 
28· de janeiro de 1994; -

c) a parcela do produto da arrecadação resultante da.elevàção, Para 
trinta por cento, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, da aliquota. iili 
contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas a que se·rerere cr§· i .. ·cto 
art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 (bancos comerciais, bancos de 
investimentos; · bancos de desenvolvimi:nto, cãixas económicas, sociedades de 
crédito, finan.ciamento e investimento, sociedades de crédito imobiliá!ío, 
sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas' de' 
arrendamento mercantil, coop,erativas de crédito, empresas de seguros privados e 
de capitalizaÇão, agentes autónomos de seguros privados e de·c'rédito e entidades 
de previdência privada abertas é fechadas); .. · · · :. · · ... 
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d) vinte por cento do produto da arrecadação de todos os impostõs e 
contribuições da União, excentado o previsto nos itens a, b e c; 

e) a parcela do produto da arrecadação da contribuição de que trata 
a Lei Complementar n• 7, de 7 de setembro de 1970, devida pelas pessoas 
jurídicas a que se refere o § 1 • do art. 22 da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991, 
a qual passou a ser calculada nos exercicios financeiros de 1994 e 1995, 
mediante a aplicação da aliquota de setenta e cinco centésimos por cento sobre a 
receita bmta operacional, como definida na le&~slação do imposto sobre renda e 
proventos de qualquer natureza; e 

f) outras receitas previstas em lei específica. 

As fontes do Fundo Social de Emergência mencionadas nos itens_g, 
!J., f, e f!. eram previamente deduzidas da base de cálculo de qualquer vinculação 
ou patticipação constintcional, não se lhes aplicando. o disposto nos arrs. 158, II, 
159, 212 e 239 da Constituição. · 

A parcela de vinte por cento do produto da arrecadação de todos os 
impostos e contribuições da União era previamente deduzida da base de cálculo 
das vinculações e patticipações constitucionais previstas nos atts 153, § 5", 157, 
H, !58, II, 212 e 239 da Constituição, vedada expressamente a sua dedução dos 
recursos previstos no att. 159 da Constituição (aqueles destinados ao Fundo de 
Patticipação dos Estados, ao Fundo de Patticipação dos Municípios, aos Fundos 
Constitucionais do Noite, do Nordeste e do Centro-Oeste e â Cota-Patte dos 
Estados expottadores no produto da arrecadação do IPI). 

A parcela dos recursos provenientes do imposto sobre propriedade 
territorial rural e do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, 
destinada ao Fundo Social de Emergência, não podia exceder, respectiyam.ente, a 
oitenta e seis inteiros e dois décimos por cento e cinco inteiros e seis décimos por 
cento do total do produto .da arrecadação desses llibutos. 

· O texto. ora submetido pelo Poder Executivo. a . apreciação do 
Congresso Nacional introduz as seguintes alterações nos arts. 71. e 72 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias: 

'· ' "'.a) prorroga~se até 31 de dezembro de 199~ a vi~ência d!> F!J!lc!.o 
Social de Emergência; · · · 

b) a dispensa da exigência de lei complementar estabelecendo 
condições para a instituição e funcionamento do Fundo Social de Eme!gência 
(att. 165, § 9", II da Constituição), inicialmente limitada ao exercício financeiro. 
de 1994, é estendida a todo o período de vigêneia do Fundo; 
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c) substitui-se a expressão "Medida Provisória n• 419" pela 
expressão "Lei n• 8.894, de 21 de junho de 1994"; 

d) a expressão "estendendo-se a vigência da última delas até 31 de 
dezembro de 1995" (Lei n• 8.848, de 28 de janeiro de 1994) dá lugar .à expressão 
"e modificações posteriores"; 

e) prorroga-se até 31 de dezembro de 1999 o aumento para trinta por 
• cento da ali quota da contribuição social sqbre o lucro das pessoas jurídicas de . 
que trata o§ J• do art. 22 da Lei n• 8.212, de 24 dejull.o de 1991, bem como se 
permite a alteração dela por lei ordinária; 

f) prorroga-se até 31 de dezembro de. 1999 a <;~li quota (setenta e 
cinco centésimos por cento) da contribuição social para o PIS incidente sobre a 
receita bruta operacional das pessoas jurídicas de que trata o § t• do art. 22 da 
Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991, assim como se faculta a sua modificação 
mediante lei ordinária. 

No transcurso de sua ap~eciação pela Câmara dos Deputados, a 
proposta sofreu diversas objeções, especialmente quanto às perdas de receita 
impostas aos Estados e aos Municípios, à utilização em despesas consideradas 
supérfluas de recursos antes vinculados a. áreas sociais, e ao próprio prazo de 
vigência do Fundo; consider.:do demasiado longo para um instrumento de 
emergência. -

O texto aprovado pela Câmara dos Deputados apresenta ·as seguintes 
diferenças em relação ao encaminhad_o pelo Senhor Presidente da RepÍíblica: 

a) modifica-se para F.undo de Estabilização Fiscal o nome do Fundo 
Social de Emergência; 

b) inclui-se o advérbio "prioritariamente", para designar as 
aplicações do Fundo de Estabilização Fiscal nos setores sociais~ 

c) substitui-se a expressão' "e outros programas de relevante 
interesse económico e social" pela expressão "e despesas orçamentárias 
associadas a programas de relevante interesse económico e social'?;· 

d) determina-se que o Poder Executivo publique bimestralmente 
demonstrativo de execução orçamentária do fundo, no qual discriminar-se-ão 
suas fontes e usos; 

e) abrevia-se · o periodo de VJgencta do Fundo Fiscal de 
Estabilização, encerrando-o aos 30 de junho de 1997; ao invés de 31 de 
dezembro de 1999; 
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f) o produto da arrecadação do imposto sobre propriedade territorial 
rural decorrente das alterações introduzidas pela Lei 11° 8.847, de 28 de janeiro de 

• 1994, é excluído do rol de recursos integrantes do Fundo; 

g) os cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto 
sobre propriedade territorial rural, que a União deve entregar aos Municípios, 
deixam de ser objeto de dedução da parcela a que se refere o inciso IV do art. 72 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (vinte por cento do produto 
da arrecadação de todos os impostos e contribuições da União, excetuado o 
previsto nos incisos I a III do mesmo artigo); 

h) mediante o acréscimo da expressão "observado o disposto nos n 
3° e 4"", ao fim do inciso IV do mencionado art. 72, procura-se deixar claro que 
os recyrsos entregues pela União em cumprimento ao<'disjíosto no art. 159 da Lei 
Maior não se sujeitam à dedução da ~ferida parcela de vinte por cento; 

i) a prorrogação das alíquotas das contribuições sociais sobre o lucro 
líquido e para o PIS, aplicáveis às pessoas jurídicas a que se refere o.§ .1 • do art. · 
22 da Lei n• 8.212, de 24.dejulho de 1991, vigorarà somente até 30 de junho de 
1997. 

· F~ram apresentadaS três emendas perante esta Cof(lissão, de autoria 
dos nobres Senadores Ademir Andrade (nos 01 e 02) e Freitas Neto (n" 03), cujo 
teor é o seguinte: 

·" Atrescente-se art. 3"; renumerando-se o atual. 
Art. 3" Dê-se nova redação ao parágrafo 2•. do art. 72 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias: 

Art. 72 ..................... ········································-·····-··-

Parágrafo Z' As· parcelas de que tratam os incisos l. lt III e V ser.Jo 
previamente deduzidas da base de cálculo de qualquer vinculação ou 

. · participação constitucional ou legal. exclusive a que se refere a art. 
-· · ·,. 159,.1, não se lhes aplicando o disposto nos arts. 158, H. 212 e 239 da. 

Constituição." 

Emendan"02 

"Acrescente-se art. J•. renumerando-se o atual. 

Art. A União devolverá aos Estados e Municípios os recursos 
provenientes das receitas do Fundo Social de E!t!ergência. apuradas no 
período compreendido entre a promulgação da Emenda Consti~ional 
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de Revisão n• O I de 1994. até a data da promulsação da presente 
;meneia. em valores correspondentes às receitas cessant~Ji •. ,d,o.s, 
referidos entes federativos através dos fundos constitucionais 
~staruidos no art. 152, 1.''· 

Emendan•OJ 

"Altera a rt:dação do paràsrafo 4° do artigo 72 das Disposições 
Transitórias da Constiruição nos termos do substitutivo adotado pela 
Câmara dos Deputados em seu art. 2•. 

A,rt. 2• O artiso 72 do Ato . das Disposições Constitucionais 
Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação:· 

Art. 72 ................ _ ....................................................... . 

Parágrafo 2• - As parcelas de que tratam os incisos I. 11. lli e V serão 
previamente deduzidas da base de cálculo de qualquer vinclilação ou 

. participação constirucional ou legal, salvo a prevista no artigo !59, 
inciso I, da Constituição. 
Parágrafo 3° - As parcelas de que trata o inciso IV será previamente 
deduzida da base de cálculo de qualquer vinculação ou participação 
constirucionlil ou legal. não se lhes aplicando o disposto nos artigos 
153, parágrafo 5•, 212 e 239 da Constituição. 
Parágrafo 4° - O disposto. no parágrafo anterior não se apliCJ\ aos 
recuisos pre:vistos tiOs artigos 1S7, !SS, incisos I e 11. e !S9 da 
Consriruiçllo. ~ 

É o relatório. 

II- VOTO DO RELATOR 

O Fundo Social de Emergência instituído . pela. Emenda 
Constitucional de ReVisão n• I, de 1994, vigorou durantC: os exercícios 
financeiros de 1994 e 1995, sem qualquer argüição de inconstitucionalidade!, 
inclusive quanlo a possível inobservância da vedação expressa no art. 60, § 4° • I. 
da Lei Maior: " Não será objeto de deliberaÇão a proposta de emenda tendente a 
abolir a forma federativa de Estado ". 

A presente Proposta de Emenda Constitucional beneficia-se da 
mesma presunção de constitucionalidade, pois seu principal e quase único 
objetivo é a prorrogação do referido Fundo. 

A iniciativa do Senhor Presidente da República tem fundamento no 
art. 60, II, da Constituição. · 
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Não há, também. reparos a fazer quanto à juridicidade, técnica 
legislativa e regimentalidade da Proposta de Emenda Constitucional n• 68, de 
1995. 

Uma vez que a proposta em pauta visa à prorrogação do Fundo 
Social de Emergência toma-se indispenslvel avaliar o seu desempenho, por meio 
da análise da origem e aplicação de seus recursos. 

Para retirar a discussão do terreno da passionalidade e estabelecer 
absoluta transparência nesse instnunento de politica econonuca, os 
dell)qJ!.Strativos elaborados registram, inclusive, a memória de cálculo da 
composição de suas receitas. . . . . 

As tabelas nos I -a 6, em anexo, foram construídas segundo 
metodologia utilizada pela própria Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério 
da Fazenda, e contêm: 

a) tabelas nos I e 2, cálculo das perdas dos Fundos de Participação e 
dos Fundos Constitucionais para 1994 e 1995, respectivamente; 

b) tabelas nos 3 e 4, demonstrativo da apropriaçãq, pelq.f:~p;~dq Social 
de Emergêncià. de rP.cursos destinados à educação; · . · · · · 

c) tabela n• 5, demonstrativo da origem dos recursos do Fundo 
Social de Emergência em 1994 e 1995; 

d) tabela n• 6, demonstrativo de aplicação dos recursos do Fundo 
Social de Emergência em 1994 e 1995: 

Ressalte-se que, em face da mudança de moeda ocorrida em I • de 
julho de 1994, os números do Sistema de Administração Financeira do Governo 
Federal - SIAFI, onde se encontra registrada toda a execução da despesa federal, 
foram convertidos para real, mediante a divisão pela UR V mensal, o que toma os 
valores apresentados nas tabelas n°5 I a 4 divergentes daqueles do Sistema. 

Em· função disso, nas informações prestadas pelo Poder Executivo, 
. foi preservada a sil:,.'llificação económica dos números expressos em cruzeiros 
reais no Sistema SIAFI94CR. no periodo de março a junho de 1994; por essa 
razão, os valores encaminhados pela Secretaria do Tesouro Nacional diferem 
nominalmente dos apresentados tanto no citado Sistema como no SIAFI94. 

As iabelas n•• I e 2 mostram, de forma inequívoca, que os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios foram os grandes perdedores com a criação do 
Fundo Social de Emergência, na medida em que deixaram de receber, nos 
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exerctctos de 1994 e 1995, em valores atualizados, um total de RS 2.981,9 
milhões, por conta de repasses do fundo de Participação dos Estados e do 
Distrito Federal - FPE, do Fundo de Participação dos Municípios - FPM e dos 
Fundos Constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, assim distribuídos: 

RS milhões 

1994 1995 Total 

FPE 519,1 845,0 1.364,1 

FPM 543,2 884,3 1427,5 

Fundos Constitucionais 72,4 117,9 19(},3 

Total 1.134,7 1.847,2 ~.981,9 

' ~ . . . . . . . 
Inflator: IGP-OI- FGV 

A alegação da área econômica do Governo Federal, reiterada em 
declarações dos Ministros da área social, de não ter havido significativos 
remanejamentos de verbas dentro de cada função orçamentária é correta, 
conforme verifica-se nas tabelas nos 5 e 6. Em regra, o Fimdo Social de 
Emergência devolveu recursos às áreas sociais em montantes superiores aos delas 
retirados. 

No exame- da área da seguridade social, os dados informados pela 
Secretaria do Tesouro Nacional dão conta de que o total desvinculado das 
contribuições sociais, que alcançou RS 5.994,9 milhões e RS 12.428,0 milhões, 
em 1994 e 1995, respectivamente, foi inferior aos gastos nos mesmos anos (no 
caso de 1995, até outubro), que somaram RS 6.076,3 milhões e RS 12.469,7 
milhões, respectivamente, para as funções assistência e previdêocia e RS 2.3 16,2 

• milhões e R$ 1.495,.2. milhões para a função saúde. 

Recebendo o ·maior volume de recursos, a função previdência 
concentrou tais valores no pagamento dos inativos e pensionistas da União, o 
que, em 1994, repre~entou 27% e, em 1995, 41,5% do total geral das aplicações 
do Fundo. 

O cumprimento do disposto no art. 72, IV, do ADCT, implica a 
dedução, em favor do Fundo Social de Emergência, de 20% de todos os impostos . 
e contribuições da União, antes do cálculo de qualquer vinculação. Em 
conseqüência, a destinação constitucional de 18% da receita de impostos· federais 
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_para a educação ficou reduzida, no exercício de 1994, em RS 628,\l milhões, e, 
em 1995, em R$ 1.471,7 milhões. Quanto ao salário-educação, a· redução foi de 
RS 232,5 milhões e R$ 460,8 milhões, respectivamente, nos qois citados 
exercícios financeiros. conforme demonstram as tabelas de nos 3 a 5. 

Em contrapartida, a função educação recebeu do Fundo Social de 
Emergência um total de RS 1.280,4 milhões, em 1994, e de RS I .485,4 milhões, 
em !995, conforme pode ser verificado na· tabela n• 6. Ressalte-se que o 
demonstrativo de aplicações de 1995 envolve apenas os dez primeiros meses, 
enquanto b de origem cobre todo o ano. 

Portanto, da análise dos dados apresentados e constantes das tabelas 
anexas, conclui-se que o Fundo Social de Emergência destinou, em 1994, para a 
seguridade social 40% acima do total de recursos desvinculados. Quanto á 
educação, tal percentuai foi de 48,6% no mesmo ano. Já em 1995, utilizando-se a 
projeção para o total do ano (uma vez que os números oficiais da aplicação de 
recursos informados ao Senado Federal abrangem apenas o período de janeiro a 
outubro), depreende-se que as aplicações do Fundo Social de Emergência com a 
seguridade social superaram a receita deduzida em 21,1 %, e com a educação, 
mantida a tendência, o gasto de RS I. 782,5 milhões representa redução de 7, 7% 
em relação ao montante deduzido. 

Para o grande público, o Fundo SoCial dé Emergência é sinônimo de 
gastos indevidos e ile~;itimos, os quais envolvem, dentre outros itens, a aquisição 
de gêneros alimentícios, material de limpeza, auxilio-creche, remuneração de 
assessores e recuperação de prédios históricos. · 

É oportuno registrar que essa visão é decorrente da inadequada 
denominação dada pelo Poder Executivo ao referido Fundo. Na realidade, a 

_Fonte 199 - Recursos do Fundo Social de Emergência destinava-se. desde o. 
início. a equilibrar as contas do Governo Federal. Obviamente. nessas contas são 
encontrados os mais diversos elementos de despesa, admitidos ·no orçamento da 
União. 

. · ·Em suma: não há anomalia nas despesas efetuadas com recursos do 
Fundo, mas sim na errônea denominação dada a esse. 

Outro aspecto a ser analisado é a importância da prorrogação do 
Fundo Social de Emergênci~, para a continuidade do processo de estabilização da 
economia brasileira. 

De fato, a Constituição de 1988 contempla um elevado grau de 
vinculação das receitas, representando cerca qe 85 % da arrecadação tributária 
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da União. Isso garante, por um lado, o atendimento das áreas eleitas como 
prioritárias pelo legislador constituinte, mas, por outro, gera uma excessiva 
rigidez orçamentária, que dificulta o financiamento de outras despesas. 

Na medida em que dispositivos constitucionais impedem o 
remanejamerito das receitas vinculadas, hã uma quase obrigatoriedade de 
realização de dispêndios em algmnas áreas, contrastando com escassez em áreas 
não contempladas com a vinculação de receitas. 

As alte'mativ~ para enfrentar o problema acabam sendo a não
realização de programas · importantes ou. no caso de despesas inevitáveis. o 
financiamento via endividamento ·ou emissão de moeda, ambos com efeitos 
inflacionários. 

Quando da elaboração do Plano Real, o Fundo Social de Emergência 
foi concebido como um mecanismo temporário que pennitisse, rios exercícios 
financeiros de 1994 e 1995, a desvinculação de receitas orçamentárias de modo a 
possibilitar um financiamento não-inflacionário do déficit fiscal da União, até a 
realização de reforma constitucional redefinidora do regime fiscal em bases 
menos rígidas. 

Não se trata, portanto, de fundo contábir no sentido estrito, mas, 
forma de flexibilizar a utilização de receitas orçamentárias constitucionalmente 
vinculadaS .. A desvinculação provocada pelo Fundo Social de Emergência não é 
completa, pois permanece a obrigatoriedade de aplicáção das receitas assim 
apropriadas na área social e em programas de relevante interesse econômico e 
social. 

Percebe-se, portanto, que o Fundo Social de Emergência, além de 
não ter as carateristicas de "fundo", não é exatamente "social", já que a definição 
de "progfamas de relevante interesse econômico e social" permitia larga margem 
de manobra ao Executivo na aplicação .de seus recursos; ele tampouco é de 
"emergancia", pois, após viger por dois exercícios financeiros, a Proposta de 
Emenda Constitucional enviada pelo Poder Executivo previa prorrogação dele 
por quatro anos. 

· Em boa hora, a Câmara dos Deputados aprovou a reduÇão de seu 
prazo de vlgência e a alteração de sua denominação para Fundo de Estabilização 
Fiscal, o qtie o toma mais adequado a seus objetivos. 

i . . 

A questão agora é saber se, decorridos I 8 meses da implantação do 
Plano Real e tendo em vista· seus resultados, esse mecanismo temporário de 
desvim:ulação de receitas orçamentárias para o tinanc;amento mlo-inflacionário 
de déficits do Orçamento da União ainda é necessário. 
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A respost.a a tal indagação deve ser buscada nos seguintes fatos e 
constatações: 

a) apesar de não ter havido qualquer alteração de caráter pennanente 
nos capítulos da Constituição que tratam do Sistema. Tributário Nacional e das 
F~;mças Públicas, a atual situação fiscal é bastante diversa daquela vigente 
quando da criação do Fundo Social de Emergência, na medida em que não estão 
mais presentes os efeitos da inflação ria redução das receitas, nem na compressão 
das despesas públicas, via sua desvalorização; 

b) a contribuição efetiva do Fundo Social de E'!lergência para o 
sucesso do Plano Real deve-se à ampliação dos graus de liberdade do Governo 
Federal na condução de sua política fiscal, o que lhe permitiu remanejar recursos 
orçamentários de áreas superavitárias para as deficitárias, evitando assim a 
elevação do endividamento público; 

c) tal beneficio, porém, foi contrarrestado pelo aumento brutal da 
taxa de juros, outro pilar de sustentação do programa de .estabilização econômica., 
que levou a dívida pública federal a níveis recordes - mais de RS I 05 bilhões no 
final de 1995 - o que invalida, em parte, o argumento de que a desvinculação de 
receitas foi uma alternativa à elevação do endividamento público; 

d) a execução dessa politica monetária, com majoração dos juros e 
do nível de Clndividamento da Uniã9~ _refle!il!~se nas finança§ dqs Estados e dos. 
Municípios, contribuindo decisivamente para a . deteiiofação de- sua situação 

;global; 
' 

e) a existência do Fundo Social de Emergência é mais um fator de 
agravamento dessa situação, na medida em que exclui parte do imposto sobre 
renda e proventos .de qualquer natureza da base de c:ilculo. dos Fundos de 
Participação e dos Fundos Constitucionais reduzindo, assim, o volume de 
recursos transferidos -pela União. Tais perdas, conforme já demonstrado, 
chegaram a quase RS 3 b~hões nos exercícios de 1994 e 1995, apenando · 
sobretudo as Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, justamente as mais pobres 
da Federáção; 

· · f) às compensações oferecidas pela União ãs referidas. unidades da 
Federação·:não têtn sido proporcionais aosônus estabelecidos. Isso ficou claro 
durante o longo e penoso processo de renegociação das dívidas estaduais com o 
Governo Federal, no qual os Estados interessados em refinanciar suas ··dívidas 
foram submetidos a programas de ajustamento, com sacrificio áe sua autonomia. 
Ai!lda assim •. o montante global dos novos empréstimos concedjdos até agora
em tomQ . ele RS. 4~0 milhões, segundo o Ministério da Fazenda - foi merior do 
que.as perdas totais dos Estados com a criação do Fundo Social de Emergência .. 

' . . ' . - - . - ' . . 
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Aflora, portanto, uma clara contradição na proposta de prorrogação 
do Fundo Social de Emergência: atende-se ao imperativo de· ajustamento das 
contas da União, mas contribui-se para o desajuste das demais unidades 
federativas. É de se perguntar: pode o Plano Real continuar bem-sucedido com 
wna União ajustada e os Estados e Municípios em situação de desequilibrio? 
Aparentemente, não. 

A questão, 'porém, deve ser entendida sob wn aspecto dinâmico pois 
os efeitos positivos sobre toda a economia brasileira trazidos pelo processo de 
estabilização da moeda estão sendo observados em diversos setores e 
repercutirão sobre as finanças dos Estados- e dos Municípios, contribuindo, de 
modo decisivo, para seu equilíbrio, Assim, pode-se considerar o Fundo Social de 
Emergência como um dos instrumentos necessários à estabilidade econômica, 
desde que dentro de um limite temporal improrrogável, visto ser aplicável a uma 
situação conjuntural. 

Re1,>istre-se, por opornmo, que o Congresso Nacional vem atendendo 
_prontamente a todas as eropostas do Poder Executivo que visam_ à implemen~ação 

de ações para a manutenção do Plano Real e do equilíbrio econômico, dotando-o, 
assim, dos instrumentos necessários á administração do Plano e à govemabilidade 
do País. 

A análise dos dados informados pelos Ministérios da Fazenda e do 
Planejamento e Orçamento, demonstra tjue o F11ndo Social~ de Emergência 
provocou, nos exercícios de 1994 e \995, transferência de recursos de Estados e 
Municípios de, aproximadamente, RS 3 bilhões, em favor da União, que passou a 
dispor de receitas adicionais para o financiamento de seu déficit orçamentário. 

Ademais, ficou claro que o Fundo Social de Emergência não faz jus 
a· tal nome pois parte dos recursos desvinculados de aplicações em áreas sociais, 
foi carreada para a cobertura de despesas nos assim chamados "programas de 
relevante interesse econômico e social", a.critério do Poder Executivo Federal. 

Trata-se, em verdade., de hábil mecanismo que ' conto!'Tia as:. 
vinculações de receitas orçamentárias consagradas na Constituição Federal_ de 
1988, de forrna a dar mais liberdade ao Governo Federal na condução de urna 
política fiscal que favoreça a continuidade de seu programa ·de estabiliZação . 
econômica, o que já foi reconhecido pela Câmara dos Deputados ao alterar a 
denominação para Fundo de Estabilização Fiscal. · ~ 

Quanto à importância da prorrogação de· tal inSftumentd para â. 
continuidade do sucesso do Plano Real, vimos que a c0riti"adição entre a 
necessidade de ajuste da União vis-a-vis o desajuste provocado n·as demais · 
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unidades da Federação, na medida em que ficaram explícitos os sacrificios a elas 
impostos ao perderem receitas para a União, será resolvida na medida em que os 
frutos da estabilização econômica forem sendo apropriados pelo conjunto da 
sociedade. Assim, em face dos apelos do Governo Federal e da importância do. 
Plano Real na contenção do processo inflacionário, entendo cabível a renovaç!o 
do Fundo pelo período improrrogável de 18 meses. 

Quanto às três emendas apresentadas, elas implicam modificações 
(devolução das importâncias deduzidas em favor do Fundo Social de Emergência, 

··. durante o período 1994/1995, dos recursos de que trata o art. 159 da 
Constituição, bem como a exclusão deles do Fundo de Estabilização Fiscal) que, 
ao subtraírem parcela essencial dos recursos integrantes do Fundo. 
inviabilizariam sua utilização como instrumento de política econômica .. 

Assim. manifesto-me favoravelmente à aprovação da Proposta de 
Emenda Constitucional ll

0 68, de 1995, nos termos em que foi enviada pela 
Câmara dos Deputados. 

SaladasComissões,em 24 de janeiro de 1 996. 

.-. -
.~.-__...;·..:.. \_..-

ca·rlos Patroci~tio 
_,....., ' 

~/ '-, 
;sergio Macllltcio 

---~-\L -,Relator 
ader~lho - Relat~r · 

.,K~-~· 
1 herme Pa lm;;;e"it";rãa-.....;..:.....;_:_ . .• 
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/ . JD~at Marinho -.rncido , .. · 
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( Jl,d. m~lr ·Andrade - voto vencido 
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Além das Emendas n°s 1 e 2, de autoria do 
nobre Senador Ademir Andrade, e n° 3 do insigne Senador Freitas 
Neto, já examinadas no parecer por mim relatado aos 18 de janeiro 
do presente ano, foram apresentadas mais duas emendas à 
Proposta de Emenda Constitucional n° 68, de 1995. Uma de autoria 
do preclaro Senador Josaphat Marinho ( a de n° 4), outra, do ilustre 
Senador Ronaldo Cunha Lima ( a de n° 5). 

As Emendas n°s 1 a 3 foram reiteradas nos 
mesmos termos. Somos pela sua rejeição com fulcro nas razões 
aduzidas no referido parecer, isto é, as modificações propostas 
(devolu«;ao das importâncias deduzidas em favor do Fundo Social de 
Emergência, durante o período 1994/1995, dos recursos de que trata 
o art 159 da Constituição, bem como a exclusão d~les do Fundo de 
Estabilizaçao Fiscal ), ao subtraírem parcela expressíva dos recursos 
integrantes do Fundo, prejudicariam os fins por ele visados. 

A Emenda no 4 estende até 31 de dezembro 
de 1997 a vigência do Fundo de Estabifi~ção Fiscal, tendo em vista 
o princípio constitucional da anualidade da lei orçamentária. 

. Embora o orçamento seja ânuo e, 
· atualmente. o exercício financeiro coincida com o ano civil ( art. 34 
da Lei ·l)o 4.320, de 17 de março de 1964), isso nàcH>i'ejudica as 
apropriações e desvinculações efetuadas pelo Fundo, tanto que no 
exercício financeiro de 1994 elas ficaram restritas ao período de 1° 
de março a 31 de dezembro. (A Emenda Constitucional de Revisão 
n' 1, de 1994, só foi promulgada em 1 o de março.) 

Ademais, a ampliação por seis meses da 
vigência do Fundo de Estabilização Fiscal, em relação ao PõciZO 
fixado no Substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados, 
acarretaria maiores perdas para Estados e Municípios, agravando a 
sua difícil situação financeira. 
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Ela também enfraquece o caráter provisóno 
do Fundo cuja prorrogação é pleiteada pelo Governo Federal, na 
suposição ,je que durante a sua vigência serão adotadas medidas 
legislativas objetivando proporcionar-lhe os instrumentos 
necessários para assegurar o equJiibrio fis.cal em bases 
permanentes, requisito fundamental para o sucesso do plano de 
estabilização fiscal.· 

4. 
Isto posto, somos pela rejeição da Emenda n° 

A Emenda n° 5 introduz várias modificações 
no texto da Proposta de Emenda Constitucional no 68, de 1995. 
Algumas de natureza técnico-formal. visando a melhorar a sua 
inteligibilidad~. Outras de natureza material. como as·que retiram do 
âmbito do Fundo o produto da arrecadação do imposto sobre renda 
e proventos de qualquer natureza: 

a) incidente na foote sobre pagamentos 
efetuados, a qualquer título pela União, inclusive suas autarquias e 
fundações; 

b) decorrente das alterações produzidas 
pelas Leis n°s 8.848 e 8.849, ambas de 28 de janeiro de 1994, e 
modificações posteriores. 1 

Propõe-se também a redt!c;.Po •. de trinta por 
cento para dezoito por cento. da alíquota da contribuição social 
sobre o lucro dos contribuintes a que se refere o parágrafo 1° do ar:t:.b 
22 da Lei n° 8.212. de 24 de julho de 1991. uma vez que a Lei n° 
9.249. de 26 de dezembro de 1995, fixou em dezoito por cento a 
ali quota aplicável. a partir de 1° de janeiro de 1996, aos 
mencionado:; contribuintes. 

Apesar de compartilhar a preocupação do 
eminente Senador Ronaldo Cunha Lima com as perdas impoSitas a 
Estados e Municípios, que corresponderam a R$ 2.891,9 no período 
1994/1995, sou forçado a reconhecer que a retirada das parcelas 
relativas ao imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza 
reduziria· substancialmente as fontes de recursos do Fundo de 
Estabilização. Fiscal, o que, decerto, afetaria a sua utilizaçãó como 
instrumento de politica económica. 

Isto posto, somos pela rejeição da Emenda 

Sala da Comissão, 24 de janeiro de 1996. 

, Presidente 

A~~_·\_._\L U '-....:..) , -Relator 
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TABELA I 
Em mil reais 

RELATÓRIO D2 CÁLCULO MENSAL DO FUNDO D! PARTICIPAÇÃO DOS !STADOS! MUNICIPIOSCOM! SEM o FUNOOSOClAL O! EMERG(NCIA EM 1'.1'9-4 .... .. 
I.K.P.FISICA,JURIP.E K.FONTE 
A- /\m.'C<\J.ao.;3t1 Hrula (I:X.."\..111 UutfiJm&-.•) 
IJ t·)ll..-.Ju.;ik'I'JNJl'RirtHUtA 
L .. (·)l~•do.:h~in~~-i:;ci:i 
I>. H H:~.>:i~uuj,;I.K.'ll 
E' •l.,.oloC ....... olofSE(•A·I·C·D) 
F1 S..Ju.lrM~Çicl plfS[ • ~%da late ( [.) 
G1•lueW I.R.p.raoFPE d'PM (E -F) 
11: Mulla:~lk lnt{'l R"nb 
I. SUhllõ~~,:ikl p/FSI! ..las Mufrltj (li) 
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TABELAS 

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DOS RECURSOS 
DO fUNDO SOCIAL DE EMERGtNCIA- 1994 e 1995 

ORIGENS 1994 "/o 

DE IM!~>S'IUS 
Recursm: suhlrnidm; dt1 FPE 363.167 3,15 
Recursos suhlraidos do FPM 380.058 3,30 
Recursos '>Ubtraidn!'> dos FundM c,,ns.titucionais 50.674 0,44 
Recur.>os o;uhtraido'i do EduCllç:llo 628.958 5,46 
Rt..-curms n;:io Vinculados 3.463.970 30,07 
SUBTOTAL 4.886.827 42,42 

DE COmRI!lUIÇÜES A SEGlffi!DADE SOCIAL 
cor~s 1.436.177 12,47 
Pl •• \.'!0 SF.G. Sf.R\"IDC?R 176.2$7 1,53 
C"0!\.7. ntP. E~W.P'SE<i.SQ("I • .U. (••) o 0,00 
C",O!'.'T. PIS- Fr.-1.\.'-!CEIR.\S - 248.176 2,15 
PIS'P,\SEP 649.091 5,63 
CO~'T. S Ll'C', FrN. EST. 156.484 1,36 
CO~'T. St.t'C'RO-PJ 471.365 4,09 
C'OSC. PROO~STIC'OS 32.413 0,28 
COT.\ PRE\"IDÊS_CIA ·50 0,00 
C0:-."1'. FSS 645 0,01 
Ml!\.'lS'I'tRIO PREVIDi::SC'I.\ SOCI • .t.l..(•) 2.824.309 24,52 
SUBTOTAL 5.994.967 52,04 

DE CONI'RIBUJÇ<"JES A A TIV!D. ECONÔMICAS 
.\0[(", T.\R. PORnr_.\R.J.\ 10.577 0,09 
.\Df(". f'. ~1.\R:. ~fERC'.\.vt'E 27.495 0,24 
C"O~fP~~S.\Çi'tF.!; ft!'!.\.~. ROYALTI'ES 17.059 O, JS 
PC'{ PRnTERR. \ 51.707 0,45 
("0~1". SI~"DI\.\1. CDBLUS SINO.) 2.467 0.02 
\0!".'1'. C"[!\.'E~lA SACION.U. 209 0,00 
C'0!'-.1". DF.PÔSITO n 'DJCJ.\1. 147.570 1,28 
Ol 'TR.\S C'0:\7RIDl'lÇ'0ES 26 0,00 
C".E.P. ~1.\Ri"re.IO(•) o 0,00 
coNT. sr.-.nrc.u.<•> 221 ··0,00 
.\1)1\. P,\SS. AÉRE.\S (•) o 0,00 
C0~1". Ft~ .\ERO\'t.\RIÓ<-) I 0,00 
cn~,-. Rt 'R. \JS <•> · 3 0,00 
\0:\1". S.\L. Ebt:C.\Ç'.\0(•) 232.537 2,02 
("0~C. PROO, Ft.,.'PES 2.537 0,02 
!l.n1.T.'\S n "ROS . !46.479 1,27 
SUBTOTAL 638.887 5,55 .. 

rfOTAL GERAL DAS ORIGENS .. 11.520.681 JOO,UU 

fonte: ~ado TewJUrO SaciOMI 
El:~bonç:io; \Oft'!Uttona de ~Mnenta. do Scud.t Fcdenl 

Fevereiro de 1996 

1995 "'• 
758.508 3.43 
793.788 3,58 
105.838 0,48 

1.471.787 6,65 
5.669.127 25,60 
8.799.048 39,74 

2.691.444 12,15 
420.149 1,90 
530.000 2,39 
444.993 2.01 

1.093.797 4,94 
274.509 1,24 
888.051 4,01 
102.971 0,47 

75 0,00 
1.177 0,01 

5.980.893 27,01 
.12.428.059 M,13 

12.438 0,06 
1s.m 0,34 

8.462 0,04 
88.996 0,40 

8.685 0,04 
370 0,00 

246.411 1,11 
1.111 0,01 

o 0,00 
3.205 0.01 

I 0,00 
o 0,00 

57 0,00 
460.883 2,08 

9.552 0,04 
o 0,00 

915.953 4,14 

22.143.060 100.1101 



TABELA6 

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS 
DO FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA, EM 1994 e 1995 

1.994 o/o 1.995 
APLICAÇÕES POR FUNÇÃO Até outubro 

III- LEGISLATIVA 4.51WI 0.114 5.7.1(> 
112 • JUDICIÁRIA 5.2.19 tl.()5 14.6D 
03 • ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 287.732 255 994.314 
04 ·AGRICULTURA 3680131 3.26 150.892 
115 ·COMUNICAÇÕES .166 O.IKI 47.259 
116 ·DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLIC 636:218 5.63 591.7.11 
117 ·DESENVOLVIMENTO REGIONAL 52.416 0.46 115.5.111 
118- EDUCAÇÃO E CULTURA 1.280.4117 11.3.1 IA85A28 
Ü9 • ENERGIA E RECURSOS MIN: \IS 8.380 0.07 132.0J.l 
10 ·HABITAÇÃO E URBANISMO 221 O.IXl 11 
li , INDÚSTRIA. COMÉRCIO E SERVIÇOS 147 O.IKI 30.061 
iz. RELAÇõEs EXTERIORES ·· · · 107.917 0.95 122.757 
13 • SAÚDE E SANEAMENTO 2.316.214 20.49 1.495.515 
i4 -~TRABALHO 125.821 1.11 224M3 
I 5 • ASSISTENCI_.; E PREVIDENCIA 6.076.323 53,77 12.469.726 
16 ·TRANSPORTE 31.711 1),28 m.nz 
TOTAl~ GERAL DAS APLI A ES • 1 • .101.5-t!'li 100.00 18.091.96l: 

f~r:; ~:,ctArl• do T .:sourq N•~iQillll 

t1!lic!lljlu: I;MI!III~ de ~115 11o ~ f~ll 
. ' 

o;. 

().(1.1 

II.UM 
5.50 
O.Ml 
0.26 
.1.27 
11.64 
8.21 
0.7.1 
11.011 
11.17 
0,68 
8.27 
1.24 

68,92 
1.17 

100.00 

Projcç~o J•i 
12 mcscs/9~ 

6.MM.l 
17.53(> 

1_19.1.17( 
181.0711 
56.711 

7111.1177 
138.6.16 

1.782.514 
158.4411 

() 

36.0?6 
147.~08 

I. 794.618 
269.572 

14.963.671 
254.066 
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A ta da 21 ª-Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 5 de fevereiro de 1996 

1 ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Emandes Amorim, José Eduardo Outra e Romeu Tuma. 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Antônio .Carlos Magalhães - Arlindo Porto -
Bello Parga ,_. Bernardo Càbral ..:. Carlos Wilson -
Darcy Ribeiro - Edison Lobão- Élcio Álvares - Emf
lia Fernandes - Emandes Amortm - Esperidião 
Amin- Flaviano Melo - Gilvam Borges - Guilherme 
Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - fris 
Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres -João 
França - João Rocha - Josaphat Marinho - José 
Eduardo Outra - José Roberto Arruda - Lauro Cam
pos- Leomar Quintanilha - Lúdio Coelho - Luiz Al
berto de Oliveira - Marina Silva - Mauro Miranda -
Nabo r Júnior- Osmar Dias - Ramez T ebet - Rober
to Requião -Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Uma
ValmirCampelo- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 
r.sta de presença acusa o comparecimento de 38 
Srs. Senadores. Havendo número negi mental, decia
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos. 

Há oradores inscrttos. 
Concedo a palavra ao Senador Valmir Campelo. 
O SR. VALMIR CAMPELO- (PTB-DF. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, Brasma está de ll.to. Faleceu ontem, 
aos 87 anos, vítima de parada cardía::a, D. Sarah Ku
bilsdlek. 

Esposa do maior estadista brasileiro deste sé
culo, D. Sarah exerceu com dignidade e brilho o pa
pel de "eterna Primeira- Dama do Brasil". Begante, 
dócil, porém firme em suas convicções, a grande se
nhora faleceu por volta das 16 horas de um dia chu
voso na Capital do Terceiro Milênio, obra imortal de 
seu inesquecível esposo Juscelino Kubitschek. 

Com presença marcante na nossa história re
cente, D. Sarah Kubitschek deixa uma lacuna difícil 
de ser preenchida. Como bem disse o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, 'com O. Sarah vai-5e 
uma parte de nossa história'. 

Casada com o Presidente Juscelino Kubitschek 
desde os 18 anos, D. Sarah viveu 47 anos ao lado 

de JK, tiveram duas filhas: a minha grande amiga 
Márcia Kubitschek e a nossa querida e admirada 
Maristela 

Primeira-Dama dos "anos dourados', O. Sarah 
teve papel importantíssimo no curso dos aconteci
mentos daquele rico período de nossa história, nota
damenie no que se refere à transferência da Capitaí 
para o Planalto Central. 

Encarnando a figura de 'mãe' de Brasma, D. 
Sarah amou esta cidade como se realmente fosse 
uma de suas filhas mais queridas. Talvez, por isso 
mesmo, O. Sarah tenha conquistado muito mais do 
que a admiração e respeito dos brasilienses: con-

- quistou algo diferenie, particuiar, conquistou o amor 
e a gratidão dos que nasceram e vivem no Distrito 
Federal. 

Viúva desde 1976, D. Sarah honrou e engran
deceu a memória de JK. Mesmo depois do desapa. 
recimento de Juscelino, O. Sarah prosseguiu como 
exemplo maior de dignidade, permanentemente 
comprometida com o bem-estar do povo brasileiro. 

Sr. Presidente, Sr% e Sr. Senadores, ao con
cluir meu pronunciamento, quero, como porta-voz 
dos cidadãos desta cidade, tributar a O. Sarah Ku
bitschek a homenagem maior, mais significativa do 
povo brasiliense, a homenagem da sua eterna grati
dão, do seu inesgotável amor por aquela que foi a 
grande 'mãe' e a grande benfeilora desta obra mo
numental que· é Brasilia 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muilo obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - So

bre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 
1" Secretário em exercicio, Senador José Eduardo 
Outra. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N" 53, DE 1996 

Requeremos, nos termos do art 218 do Regi
mento Interno e de acordo com as tradições da 
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento da 
Ora Sarah KubiiSchek. 

a - inserção em ata de um voto de profundo 
pesar; 
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b - representação nos funerais; e 
c -apresentação de condolências à família 
Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 1996. -

José Roberto Arruda -Valmir Campelo- Humberto 
Lucena - Antônio Carlos Magalhães - Esperidião 
Amin - Emandes Amorim - Ronaldo Cunha Lima -
Romeu Tunia- Bello Parga - lris Rezende - Mauro 
Miranda- Ramez Tebet 

REQUERIMENTO N" 54, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, na forma regimental, as seguintes 

homenagens pelo falecimento da Sr" Sarah Kubits
chek de Oliveira, viúva do ex-Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira: ' 

a) inserção em ata de um voto de profundo pesar; 
b)apresentação de condolências à família 

Justificação 

Dona Sarah realizou notável obra de assisten
cialismo, incluindo escolas, creches, distribuição de 
roupas, alimentos. cadeiras de rodas e aparelhos 
mecânicos para deficientes físicos. Com a criação 
da Organização das Pioneiras Sociais, sua obra se 
espalha por todo o território nacional. Em Belo Hori
zonte, fundou o Hospital Júlia Kubitschek, um dos 
maiores do Estado e o Hospital Sarah Kubitschek, 
internacionalmente conhecido. Fundou hospitais-vo
lantes, distribuídos pela maioria dos estados, equi
pados para atendimento médico e odontológico. 
Trouxe para a Amazônia os primeiros hospitais flu
tuantes de nossa história, adquiridos da Alemanha 
Foi dona Sarah, mulher dinâmica e enérgica, em ra
zão do que Juscelino dizia: Sarah seria uma exce
lente ministra no meu governo. Por tudo que dona 
Sarah representou para o País, morre a grande se
nhora, como a eterna primeiia dama do Brasil. · 

Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 1996. -
Senador Bernardo Cabral. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Es
ses requerimentos dependem de votação, em cujo 
encaminhamento poderão fazer uso da palavra os 
Srs. Senadores que assim o desejarem. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Tem V. Ex"apalavra 

O SR. BERNARDO CABRAL ( AM. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, não aparteei o eminente Se
nador Valmir Campala porque havia um requerimen
to de minha autoria no sentido de podermos tributar 
à memória de O. Sarah Kubitschek uma das maiores 

justiças que este Congresso poderia fazer, porque 
viúva de um ex-Governador, ex-Deputado Federal, 
ex-Senador, ex-Presidente da República e mãe de 
uma colega Constituinte, a eminente Deputada Fe- • 
deral Márcia Kubitschek, depois vice-Govemadora 
do Distrito Federal. 

Quando apresentei o meu requerimento, a mi
nha idéia era dizer que o Pais estava de luto, e não 
apenas Brasília Vejo, no entanto, que há um reque
rimento dos companheiros de Brasília. Ora, sendo 
assim, este, no meu entender, tem o mérito de ter 
valor acima do meu que sou do Amazonas •. , 

Portanto, peço permissão aos meus eminentes 
colegas para acoplar-me ao requerimento de S. Ex"s 
e, por essa razão, manifestar, também, o meu senti
mento de pesar. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos 
Magalhães para encaminhar o requerimento. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL-BA. Para encaminhar. Sem revisão d,o orador.) 
- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, fiz questão 
de chegar ao- plenário antes do início desta sessão 
para ser autor de uma moção de pesar pelo faleci
mento de O. Sarah Kubitschek. · · · 

Entretanto, era justo que os representantes do_ 
Distrito Federal, os representantes do povo de Brasí
lia, tivessem essa prioridade. E eles jã haviam real
mente feito o requerimento - os Srs. · Senadores 
José Roberto Arruda e Valmir Campelo -, razão por 
que o subscrevi. 

Participo, como toda a Nação brasileira, do pe
sar pelo falecimento de O. Sarah e o faço oom razõ- . 
es muito próprias dado o relacionamento que sem
pre mantive com o Presidente Kubitschek; com a 
sua tamma e, em particular, com O. Sarah. Até hoje, -
tínhamos relacionamento de amizade muito tratemo, 
e as posições políticas não nos afastaram. Daí, pos--, 
so dizer que é com muito pesar que venho traduzir o. 

_ meu sentimento - tenho certeza, é também do meu . 
Partido - pelo falecimenlo de O. Sarah que, além de, 
esposa do Presidente Kubitschek, foi também uma 
senhora que agiu com muita dignidade quando no 
exercício da difícil função de Primeira-Dama do 
País. 

Sobre o Presidente Kubi1Schek não se deve 
mais falar pelo tanto que jã se falou e pelo lugar que 
jã conquistou na história Como jâ disse e repito: o 
estadista deste século do Brasil. Sem dúvida, Jusce
lino Kubi1Schek marcou posição incomparãvel no 
Brasil nesse tempo e, para isso, evidentemente con-
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tou com a ajuda de sua companheira, que agora de
saparece. 

. Ontem, o Governador de Brasília, Cristovam 
Buarque, que sabe do meu relacionamento com O. 
Sarah, teve a gentileza de comunicar-me a ocorrên
cia desse episódio. Penso que é do meu dever levar 
ao conhecimento da Casa esse gesto do Governa
dor, pelo qual eu não esperava 

Fiz questão de chegar logo a Brasília. para ma
nifestar à família Kubitschek, às duas filhas de Sarah 
Kubitschek e às suas netas o sentimento da Bahia, 
do povo baiano, que - acredito - é o de todo o Bra
sil. Essa é também uma maneira de se homenagear 
o grande brasileiro que foi Juscelino Kubitschek. Es
tou aqui com o propósito de lembrar também a figura 
do grande estadista. Penso que as homenagens que 
o Senado prestará à figura de D. Sarah Kubi1Schek, 
que soube, como poucas, honrar a difícil posição 
que exerceu, refletem também o seu apreço ao ex
Presidente da República, ao ex-senador, ao homem 
público de qualidade invulgar. 

Lamentamos o falecimento de D. Sarah, mas, de 
qualquer sorte, temos muito o que agradecer a Deus, 
porque, durante os 87 anos que viveu, D. Sarah Ku
bilschek soube dignificar e, sobrett.do, honrar a sua 
posição que ocupou bem como a de seu marido. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, por garantir-me 
o uso da palavra. 

Agradeço também aos Colegas a solidarieda:le 
que lodos prestarão à memória de D. Sarah Ktbilsch<K 

O SR. ELCJO ALVARES - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Eicio Alvares) - Conce
do a palavra ao Senador Elcio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
eminentes colegas, toda a Casa está consternada 
D. Sarah Kubitschek marcou na História do País 
uma posição privilegiada. Diria mesmo que, na ad
miração que todos nós votamos ao ex-Presidente 
Juscelino Kubitschek, que deu ao Brasil dimensão 
de grandeza e de modernidade, está embutido o ca
rinho pela figura serena, tranqüila e, acima de tudo, 
cordial de D. Sarah Kubitschek. 

Logo nos primeiros momentos do meu manda
to, tive o privilégio de conhecer de perto essa ex· 
traordinária mulher em casa da sua filha Márcia 
Mui1o bem disse, ainda há pouco, o Senador Antonio 
Carlos Magalhães: ela manteve uma conduta ímpar 
como Primeira-Dama do País e também, logo em 
seguida, ao viver todo o reflexo da popularidade e 
do prestígio de Juscelino Kubi1Schek. 

D. Sarah tinha um posicionamento digno da 
nossa amizade e do nosso encontro. Em nenhum 
momento deixava transparecer aquilo que estava 
dentro do seu íntimo: o grande orgulho de ter sido a 
companheira do ex-Presidente Juscelino Kubi1Schek. 
Sua palavra era sempre positiva, otimista. 

Quero ressaltar, Sr. Presidente, eminentes co
legas, que, após a morte de Juscelino Kubi1Schek, 
D. Sarah conseguiu transferir para Brasília todos os 
seus afetos e aqui continuou residindo, numa de
monstnação efetiva de que esta cidade marcou de 
forma indelével a sua vida 

Se tivermos oportunidade de verifiCar todo o 
noticiário, veremos que há uma constáncia da pre
sença de D. Sarah na vida, nos gestos e nos atos de 
Juscelino Kubi1Schek de onveira. Foi a companheira 
inexcedível e soube honrá-lo em todos os momen
tos, principalmente depois que ele deixou de ser o 
grande brasileiro, para se transformar numa legenda 
nacional. 

Muito amena, muito afável, em cada minuto, D. 
Sarah dava uma lição viva da história Sem preocu
pação de endeusar, de exaltar o marido, suas pala
vras gravavam atos de Juscelino Kubi1Schek, que 
nos faziam, cada vez mais, sentir a presença desse 
brasileiro não só no comando máximo da Nação, 
mas também no desempenho dos vários cargos pú
blicos que ocupou. 

D. Sarah, ao lado ·do marido, privou do poder. 
Serrpre ao lado do marido, também sofreu o infortú
nio de relativo ostracismo, porque Juscelino sempre 
se colocou acima de qualquer julgamento daqueles 
que não souberam compreender na época a beleza 
e a projàção de seu governo. 

Portanto, penso que os requerimentos aqui 
fomnulados, confonme também disse o Senador 
Bernardo Cabral, ganham força exatamente por
que estão firmados pelos eminentes Senadores do 
Distrito Federal. Ninguém melhor do que Valmir 
Campelo, José Roberto Arruda e Laura Campos 
para dizer do sentimento geral. Brasília tem íntima 
ligação com Juscelino Kubi1schek e, muito mais 
ainda, com aquela que elegeu esta cidade para 
ser a continuação de uma vida marcada por exem
plos dignos e nobilitantes. 

Portanto, neste momento, como Líder do Go
verno, faço com que as minhas palavras se inscre
vam no requerimento dos eminentes representantes 
do Distrito Federal. Registro também que o próprio 
Presidente da República, ao saber desse.evento que 
consternou todos nós, fez questão de extemar à fa
mma não só o seu sentimento pessoal, mas o de 
toda a Nação brasileira 
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Como Líder do Governo, associocme ao ·reqoe=· -
rimento. De maneira também muito pessoal, como 
representante do Espírito Santo, manifesto aqui o 
sentimento do nosso Estado. Tenho certeza de que 
os Senadores Gerson Camata e José lgnácio Ferrei
ra estão solidários com ess;;~ posição, porque o Espí
rito Santo sempre teve pelo ex-Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira o maior apreço e admiração. 
Essa admiração estendeu-se, ao longo de sua vida, 
à própria D. Sarah Kubi!schek, que sempre demons
trou em todos os momentos uma conduta que mere
ce realmente o respeito daqueles que, como nós, 
têm vida pública e sabem muito bem da importância 
das suas companheiras no cumprimento das !1)llis 
difíceis missões. 

Neste instante, Sr. Presidente, associando-nos 
a todas as manifestações, queremos levar à famflia 
de D. Sarah o nosso abraço, a nossa solidariedade 
e a convicção desta Casa de que mais do que nun
ca, D. Sarah soube honrar a vida gloriosa de Jusceli
no Kubitschek de Oliveira 

O SR. PRESIDENTE {Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao Senador Humberto Lucena 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) -Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, a noticia do fale
cimento de D. Sarah Kubitschek, apesar da avança
da idade, sensibilizou toda a Nação e, particular
mente, Brasflia, cidade que ela elegeu para residir 
com parte da sua famma, após a perda do seu inolvi
dável esposo, o grande estadista Juscelino Kubif:s. 
chek de Oliveira. 

O. Sarah Kubitschek distinguiu-se como Pri
meira-Dama pela sua discrição, pela sua elegância e 
também pelo trato das questões ligadas à área so
cial, sendo de salientar -·se já não o fizeram outros 
oradores - o seu trabalho na Fundação das Pionei
ras Sociais, continuando aliás a tarefa que teve 
como Primeira-Dama em Minas Gerais, à frente da 
Organização das Voluntárias. 

D. Sarah Kubitschek deslocava-se do Palácio 
da Alvorada, quando o seu esposo era Presidente, 
para comandar as Pioneiras Sociais e não foi senão 
por solidariedade à causa dos mais carentes que ela 
teve o seu nome inscrito no "Hospital Sarah Kubif:s. 
chek". dirigido pelo Dr. Campos da Paz que o conce
beu e que, hoje, é um dos maiores centros de exce
lência no seu setor de especialização em Ioda a 
América Latina. 

Se D. Sarah Kubitschek destacou-Se cóino Pri
meira-Dama nesse trabalho discreto, mas dinâmico, 
na área social, por outro lado, nunca deixou de ser, 

como espoSa de Juscelino Kubitschek, a compa
nheira das lutas de todos os momentos; não apenas 
dos momentos felizes que o fizeram um dos Presi
dentes mais queridos dos brasileiros, mas também 
dos seus momentos de tristeza e de sofrimento, 

· quando cassado o seu mandato e suspenses os 
seus direitos políticos, teve que, espontaneamente, 
exilar-se na Europa, amargando com a famma a 
grande saudade de sua terra natal. Mas, sempre na
quela expectaliva otimsta de que o regime militar 
duraria pouco e de que brevemente voltaria a raiar a 
liberdade no Brasil. 

D. Sarah ali ao lado, com as filhas, procurava 
injetar-lhe coragem- que nunca lhe faltou - e deter· 
minação, o que representou um bálsamo a suavizar 
a dor que perseguia profundamente o espírito de 
Juscelino quando teve que deixar a sua Pátria na
quelas horas de dificuldades políticas. 

Nunca ouvi da boca de D" Sarah Kubitschek 
uma palavra mais dura que atingisse, de maneira 
pessoal, os adversários de seu esposo. Católica pra
ticante, ela recebia tudo com compreensão e entre-
gava a Deus o destino de Juscelino. -. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr<'s e Srs. Senado
res, D. Sarah Kubitschek, que ontem morreu em 
Brasma vítima de problemas circulatórios, deixa para 
todos nós brasileiros, para as mulheres e, sobretu
do, aos mais jovens, um grande exemplo de dedica
ção, de trabalho, de ideéilismo, um exemplo que ela 
cuHivou junto ao seu esposo, o fundador de Brasma, 
cujos restos mortais repousam nesta cidade, no Me
morial JK, que, certamente, dentro de pouco recebe
rá também os de D. Sarah Kubitschek. 

Trago em meu nome pessoal, em nome do Es
tado que represento nesta Casa, a Paraíba, em 
nome também do meu Partido - se outros já não fa
laram por ele - a nossa imensa saudade, formulan
do votos para que Deus dê conforto às suas filhas, 
aos seus genros e aos seus netos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE {Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidiào 
Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - {PFL.SC. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) 
- Sr. Presidente. Sr<'s e Srs. Senadores, gostaria de 

. me associar - inclusive em nome do meu Partido, 
tive a liberdade; na ocasião, de subscrever igual
mente o requerimento -, de público e deixar consig
nado nos Anais da Casa não apenas a solidariedade 
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pessoal, mas o sentimen1o do meu Partido e certa
mente, como já foi realçado, de toda a Nação de 
condolências pela perda de uma mulher que se no
tabilizou como companheira, como esposa dedicada 
e como protagonista, por esta circunstância, de um 
pedaço tão rico e construtivo da História do Brasil. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a pai avra. 

O SR. PRESIDENTE (Ematldes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo 
Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -$E. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, Sr% e Srs. Senadores, eu queria, em nome da 
Bancada do Partido dos Trabalhadores, aSsociar-me 
a esse requerimento de pesar e fazer minhas 'as pa
lavras dos Senadores que me antecederam, Sena
dores Elcio Alvares, An1onio Carlos Magalhães e 
Humberto Lucena. Muilo obrigado. 

O SR. BELLO PARG~ -Sr. Presidente, peço 
apalavra. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Bello Parga 

O SR. BELLO PARGA (PFL-MA Para encami
nhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na 
ausência momentânea da Liderança do meu Partido, 
quero trazer a palavra da Bancada do Partido da 
Frente Liberal, associando-se a esta Casa no senti
men1o de pesar que domina todo o País, pelo faleci
menw ontem, em Brasília, da viúva do Presidente 
Juscelino Kubitschek. Quero dizer, embora não o 
tendo feito nenhum dos Líderes, que o Partido da 
Frente liberal subscreve integralmente os tennos 
dos requerimen1os apresentados nesta Càsa 

O SR. ROMEU TUMA ~Sr. Presidente, peço a 
palavra. · · , 

O SR. PRESIDENTE (Erilandes Amorim) -
Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao 
SenadorRomeuTuma · --

0 SR. ROMEU TUMA (PSL -$P. Para encam~ 
nhar. Sem revisão do orador.) - Sr. , Presidente, tam
bém gostaria de me sorldarizar com os signatários do 
requerimento e com os Senadores pelas manifestaçõ
es em homenagem a D' Sarah Klilitschek, que escre
veu, na nossa história contemporânea, um exemplo de 
como se presta serviço à sociedade menos favorecida 
em nosso País. Em nome do F'SL, as nossas condo
lências e a nossa tristeza pela grande perda 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
Em votação o Requerimento nO 53196. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecersentados.(Pausa) 

Aprovado. 

Em votação o Requerimento rf! 54/96. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados (Pausa.) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
A Presidência, em nome da Mesa. se associa às 

homenagens fribuladas à figura ímpar de O. Sarah. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - A 

Presidência designa comissão, constituída pelos Se
nadores Valmir Campelo, José Roberto Arruda, Lau
ra ·campos, Luiz Alberto de Oliveira, Antonio Carlos 
Magalhães, Mauro Miranda e I ris Rezende, para rep
resentar o Senado Federal nos funerais da Sr" Sa
rah Kubi1schek. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim), -
Passa-se à lista de oradores. 

Com a palavra o Senador José Roberto Arru
da, por 20 minu1os. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu 
havia me inscrito para ser hoje o segundo orador, 
antes da Ordem do Dia, em função do pronuncia
men1o fei1o pelo eminente Senador Jefferson Péres 
nesta Casa, na última quinta-feira. S. Exª, com mo
deração e equilíbrio, fez uma retrospectiva do que, 
no seu entender corno professor de História Econõ
mica, havia oconrido no · Pafs nos anos do Governo 
do Presidente Juscelino Kubitschek. Inscrevi-me 
para falar desta tribuna em função daquele pronun
ciamento do Senador Jefferson Péres; ele, que res
peitosamente apresentou uma visão critica sobre al
guns pon1os do Governo Juscelino, mas com gran
deza, como é do seu feitio, ressalvou a sua admira
ção pessoal pelo Presidente Juscelino e por D. Sa
rah Kubitscheck. Obviamente, com o acontecido 
nesse final de semana, deixo aqui de fazer as con
siderações que havia preparado para este momento 
e trago desta tribuna, em entendimento oom o meu 
colega de Bancada, Senador Valmir Campelo, o 
nosso pesar, o pesar do povo de Brasffia, daqueles 
que vieram das mais diversas regiões do País aju
dar a construir mui1o mais do que a ~dade, cons
truir um sonho, e muito mais do que um sonho, 
construir, através de Bras ma, a interiorização do de
senvolvimento nacional. 

Hoje, D. Sarah nos deiXil. a mesma D. Sarah 
que no dia 12 de setembro do ano passado esteve 
aqui no Senado, sen1ou à mesa principal e partici
pou ativamente das homenagens que prestávamos, 
naquela data. ao 93" aniversário do grande estaáiSta 
Juscelino Kubitschek. 
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Lembro-me bem dos seus gestos firmes, da 
sua estatura pequena, que escondia, na verdade, a 
força de uma grande mulher. E lembro-me precisa
mente das suas falas, das suas considerações no 
momento em que o Senado Federal prestava justa 
homenagem não só ao aniversário do estadista Jus
celino Kubilschek, mas lembrava com depoimentos 
emocionados do Senador Josaphat Marinho, o único 
Senador desba legislatura que era Senador quando 
Jusoelino Kubi1schek foi cassado como Senador por 
Goiás, e do testemunho do Senador Antonio Carias 
Magalhães, que com ele conviveu e, embora em 
partidos diferentes, foram grandes amigos, principal-
mente nos períodos de adversidade. . 

E quem é D. Sarah Kubitschek? Por mais que 
Valmir Campelo e eu conversássemos e oombinásse
mos que ele iniciaria esta sessão apresentando esta 
moção, este requerimento de pesar, por mais que tro
cássemos Idéias sobre as inúmeras oonversas que 
nós dois tilemos com D. Sarah ao longo dos últimos 
quinze anos, em vez de falar da sua biografia, preferi
mos tirar alguns pontos marcantes de sua vida, que é 
a nossa forma de homenagear a grande mulher. 

O primeiro deles ocorreu no ano de 1950 em Mi
nas Gerais. Era candidato pelo PSD ao Governo de 
Minas o jovem médico Juscefino Kubitschek de Grlvei
ra, que havia, como prefeito, revolucionado a vida em 
Belo Horizonte. Pela UDN, era candidato outro grande 
mineiro: Gabriel Passos. E quando a campanha, acir
rada, chegava aos seus momenlos finais, Juscelino 
Kubitschek de um lado e Gabriel Passos de oubro, a 
imprensa mineira saiu com a seguinte manchete: "Não 
se sabe ainda quem será o Governador de Minas, mas . 
já se sabe o nome de sua sogra: será a D. luisinha". 

O interessante é que a D. luisinha tinha duas fi
lhas: Sarah Kubitschek e Amélia; Sarah Kubitschek, 
casada com Juscelino, candidalo do PSD, e D. Amélia, 
casada com Gabriel Passos, candidato da UDN. 

O fato mais interessante é que, depois que Mi
nas entendeu que não se sabia ainda quem seria o 
Governador, mas já se sabia que a sogra do Gover
nador seria a D. Luisinha, houve, então, uma reu
nião do PSD mineiro na casa do Presidente Jusceli
no. Juscelino perdia alguns pontos na pesquisa, e 
podia-se imaginar que Gabriel Passos seria o novo 
Governador de Minas. Naquela reunião, o PSD dis
cutia uma estratégia para virar a campanha nos 
seus últimos dias. A reunião varava a madrugada, 
quando alguém mais exaltado do PSD sugeriu que a 
única maneira de derrotar Gabriel Passos era levan
tando algumas críticas que se faziam na época a 
respeito da sua vida pessoal. Alguns outros passe
distas o secundaram, dizendo que efetivamente ti
nham que fazer aquele ataque, porque era a única 

maneira de o PSD chegar ao poder. Começaram, 
então a fazer algumas críticas de nível pessoal a 
Gabriél Passos. Nesse exato momenlo, irrompe pela 
sala D. Sarah Kubi1schek, saindo do seu quarlo, e, 
com a sua firmeza, disse exatamente o seguinte -
como, aliás, o próprio Juscelino conta no seu livro de 
memórias: "Na minha casa, ninguém fala mal do 
meu cunhado. Está encerrada esta reunião. Jusceli
no, vem dormir". 

A reunião terminou naquele momento. Ba não 
admitiu que a disputa política entre o PSD e a UDN 
criasse uma crise familiar e fez oom que se respei
tasse o nome do grande mineiro Gabriel Passos na 
sua casa Juscelino aquiesceu àquela sua posição. 
A campanha chegou aos dias finais sem que aque
las críticas pessoais fossem levadas a público, e 
Juscelino, por uma pequena diferença de votos, aca
bou sendo Governador de Minas. 

Essa era Dona Sarah Kubitschek. 
Os anos passaram-se - estávamos no ano de 

1950 - e, em 1965, Juscelino parte para o exílio. Ele, 
que havia sido Prefeilo, Deputado, Governador de Mi
nas, o Presidente reverenciado pelas multidões, é exi
lado, tem seus dire~os políticos cassados e vai viver 
em Portugal: Está Juscelino Kubitschek morando num 
pequeno e humilde apartamento, quando reoebe um 
telefonema de ninguém menos do que Carlos Lacerda, 
aquele que havia sido, impiedosamente, seu principal 
adversário. E Carias lacenda oonvidava o Presidente 
JlJscefino para um almoçO num restaurante em Lisboa, 
onde conversariam sobne a criação da Frente Ampla 
o Presidente Juscelino, exilado, triste, longe de seu 
País, preocupado com os rumos da política brasileira, 
resolve, como era do seu feitio, esquecer as injúrias e 
criticas levantadas por lacenda e aceita o convtte. 
Marca um almoço para o dia seguinte. Quando desliga . 
o telefone, o Presidente JlJscefino conta para D. Sarah, 
que imediatamente se levanta e diz: "Absolutamente 
não. Concordo que haja tm encontro com Carios La
oenda, mas aqui na nossa casa Se quiser encontrar 
você, Juscelino, terá que vir a nossa casa como sinal 
de uma netratação política, fundamental para que, da
qui para a frente, possa nascer a Frente Ampla". 

O Presidente Jusoelino, então, volta a chamar 
Carlos Lacerda por telefone; Lacerda ooncorda e vai 
à casa de Juscelino. O reslo, a história política brasi
leira registra. 

Essa era D. Sarah Kubilschek. Eu mesmo a 
conheci na pri!!leira campanha politica de Brasma, 
quando Valrnir Campelo se elegeu Deputado Fede
ral mais votado e Márcia Kubitschek, filha de Jusceli
no, se elegeu Deputada Federal por Brasília - e foi 
Deputada Constituinte. Conheci D. Sarah num apar-
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tamento humilde da Asa Sul, ela própria gerencian
do a cozinha - e cozinha de casa de político, com 
muita gente - com a firmeza que lhe é característica, 
o que foi fundamental, naquela oportunidade, na 
eleição de Mârcia Kubitschek para a Assembléia Na
cional Constituinte. 

Essa foi o. Sarah. Muito mais do que esposa do 
grande brasileiro Juscelino KLbilschek, ela foi a cria:lora 
das Pioneiras Sociais. Criou o Hospital Sarah Kubits
chek, que tem hoje um nome ligado à excelência do ser
viço médico no Brasil. Foi também ela que criou, na pró
pria região Amazõnica dos Senadores Bernardo Cabral 
e Jefferson Péres, os barcos-hospitais que atendiam as 
populações nbeirinhas. O. Sarah Kubitschek, enq~ 
viveu, teve enorme sensibilidade social. 

Na morte de Juscelino, em 1976, quando todos 
nós acompanhávamos aquela verdadeira procissão 
de homens e de saudades, na Catedral de Brasffia, 
onde todos os brasileiros faziam a última homena
gem ao grande Presidente, O. José Newfon, então 
Cardeal de Brasma, preocupado, assistia aos rumos 
de uma multidão que se estendia l~eralmente desde 
o aeroporto até a Catedral e, naquele momento, in
terrompiam o serviço fúnebre que se celebrava na 
Catedral porque queriam dar o adeus ao grande 
Presidente. O. José Newton, não conseguindo con
trolar a mu~idão, chama O. Sarah à frente, triste, 
chorando, mas sempre digna e firme, e pede que 
tel)te controlar a multidão. Ela vem ao microfone da 
Catedral e, com voz firme, dura e ao mesmo tempo 
serena, consegue o silêncio e também que as pes
soas, aos poucos, deixem aquele recinto, para evi
tar, inclusive, o que seria uma grande tragédia 

A mesma O. Sarah do perfodo das grandes ale
grias: da posse na Presidência da Rep(blica, da inau
guração de Brasffia; a mesma O. Sarah dos grandes 
momentos de tristeza: do exmo, do momento em que 
deixara o Brasil; foi essa O. Sarah quem esteve aqui, 
no ã.a 12 de setembro. Ela que jâ havia constrúdo o 
Memorial JK, ela que dedicou grande parte de sua vida 
a reverenciar a memória de Juscelino Kl.bitschek, e, 
mais do que isso, a reverenciar a memória de um pe
riodo alípico da história brasileira, quando tivemos de
mocracia, fiberdade e desenvolvimenb; a mesma 
Dona Sarah Ktbitschek, na última quarta-feira, gozan
do ainda da lucidez que a cara::terizava, fez um último 
pedido. E, nesse momenb fiz questão absoluta de fa
lar desta tribuna, para trazer esse fatos a público, ao 
Senado, que foi a última Casa onde Juscelino Kubi1s
chek de Oliveira exerceu um mandato político. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Perm~e-me V. 
Exª um aparte? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Ouço V. 
Ex• com prazer. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Desejo asso
ciar-me às homenagens que aqui são prestadas a O. 
Sarah Kubitschek. Jâ que V. Exª, nesse brilhante 
pronunciamento que faz - e sempre o faz assim, fru
to de seu talento ainda mais aguçado pela sensibili
dade, em face da amizade que sempre o uniu à fa
mma Kub~hek -, traz depoimentos para nossa his
tória, eu me permitiria também dar meu testemunho 
a respe~o da figura humana dessa nolável mulher 
que o Brasil perde. Eu a conheci quando o Presiden
te Juscelino Kubitschek dirigia o Banco Oenasa. Eu 
me lembro que fui procurado pelo Presidente e por 
ele convidado para um jantar em sua casa, após um 
pronunciamento meu na televisão respondendo, na 
época, sobre a vida e a obra de Augusto dos Anjos. 
E o Presidente me telefonava e me convidava para 
manifestar sua estranheza com dados que eu trou
xera, informando, inclusive, o custo do túmulo de 
Augusto dos Anjos em Minas Gerais, construído 
pelo então Governador Juscelino Kubitschek. E O. 
Sarah, presente, contava um detalhe acrescentando, 
além do corte do orçamento e do custo, quando eu 
me referia à inscrição do túmulo, ela lembrava que 
fora Juscelino Kubitschek quem escolheu colocar no 
túmulo: "Eu sou aquele que ficou sozinho cantando 
sobre os ossos do caminho a poesia de tudo quanto 
é morto•. Ela morreu mas ficou o caminho e ficou a 
poesia da sua vida 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Muito ob
rigado, Senador Ronaldo Cunha Lima, por seu apar
te que enriquece essa homenagem que todo o Se
nado faz à memória de O. Sarah Kubi!schek. 

Na última quarta-feira, quando fiz chegar à O. 
Sarah Kub~ek esse pequeno livro que a Federa
ção das Indústrias de Brasflia mandou imprimir com 
a Ata da Sessão Solene em que o Senado homena
geou Juscelino Kubitschek em 12 de setembro, O. 
Sarah, pelas vias que considerou próprias, me fez 
portador do que velo a ser seu último pedido. 

O. Sarah Kub~ek, hã alguns anos - segun
do relato dela mesma, na última quarta-feira -, rece
beu uma carta de um senhor humilde de São Lou
renço, no sul de Minas Gerais. Esta carta, que trago 
comigo, dizia que ele não entendia, como homem do 
povo - por que todos os países do mundo faziam 
homenagens justas aos seus grandes heróis, aos 
que ajudaram com suas vidas a construir partes im
portantes da sua história -, não entendia como ja
mais conseguiu encontrar o ponto exato em que o 
Presidente Juscelino Kubitschek sofreu o acidente e 
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morreu. E ele costumava sair de São Lourenço, ir ao 
Rio de Janeiro de carro, pela Via Outra; fazia sem
pre essa viagem. Dizia ele, um homem simples de 
São Lourenço, Sr. Miguel ArCanjo Gorgulho, que era 
preciso que D. Sarah, com sua autoridade, com seu 
amor à memória do grande Presidente, pedisse ao 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagens 
que reservasse uma pequena ârea ao lado da Via 
Outra, no seu acostamento, onde se pudesse cons
truir algo que lembrasse que naquele ponto havia fa
lecido o grande Presidente Juscelino. 

D. Sarah recebeu essa carta, falou com o ar
qu~eto Oscar Niemeyer e na quarta-feira recebeu 
dele este projeto. Trata-se do original de Oscar Nie
meyer: o projeto simples do que seria um monumen
to, um marco à beira da Via Outra, lembrando o pon
to onde o Presidente Juscelino Kubifschek de Olivei
ra foi acidentado e faleceu. 

Cumprindo o meu dever como Senador de Bra
sma - como cidadão residente nesta Cidade, que 
teve o privilégio da amizade de O. Sarah Kubifschek, 
como o teve também Valmir Campelo -. faço chegar 
esse último pedido ao Senado Federal. Se os Srs. 
Senadores me permitirem, em nome do Senado, fa
rei chegar esse mesmo pedido ao Departamenlll 
Nacional de Estadas de Rodagem para que seja re- · 
servada uma pequena área e nela seja erguido um 
monumento à memória do Presidente Juscelino Ku
bifschek de Oliveira 

D .. Sarah Kubifschek, nessa mesma quarta-fei
ra, recebeu os jornalistas em sua casa e disse duas 
frases lapidares, como era do seu estilo. Com essas 
frases concluo meu pronunciamenlll. Primeiro, de
fendendo Brasília, disse D. Sarah: "A pessoa que 
encontrar defeitos em Brasília é do contra mesmo. A 
Nova Cap~l significou a redescoberta do Brasil, a 
interiorização do nosso desenvolvimenro.• E, sobre 
momentos de tristeza, disse D. Sarah: •Quem inven
tou o exmo sabia bem como punir as pessoas. mas 
soubemos atravessar esse período com dignidade. •. 

Tenho absoluta convicção de que todos nós 
brasileiros saberemos atravessar a perda de D. Sa
rah com dignidade. 

Muilll obrigado. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr.Presidente, 

peço a palavra para uma comunicação inadiável. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -

Concedo a palavra, por cinco minutos, ao Senador 
Esperidião Amin. ·· ' 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB- SC. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o que 

me faz, por alguns momentos, usar deste microfone é 
efetivamente fazer uma comunicaçilo inadiável a res- . 
peito de circunstâncias que vive o Estado de Santa 
Catarina, assim como os Estados do Rio Grande do 
Sul e Paraná, em decorrência de problemas climáticos 
que representaram e representam graves dificuldades, 
e até mesmo penúia; para os pequenos produtores 
rurais. 

A marca essencial do Estado de Santa Catari
na na agricultura, e que tem profundo reflexo na 
agroindúsbia é a pequena propriedade viável, a pe
quena propriedade com atividade diversificada, as
sistida técnica e financeiramente pelos Governos 
que compreendem a importância desse modelo fun
diário e econômico. 

Ocorre que, em função de estiagem prolonga
da que afetou esses três Estados, as fammas dos 
pequenos produtores rurais de largas porções do 
oeste de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do 
Paraná- e é um grande número de fammas - estão 
vivendo um problema grave de subsistência É muito 
importante que se viabilize uma modalidade de cré
dito de emergência que permita a essas fammas, ab
solutamente desassis!idas, permanecerem no cam
po, mantendo sua propriedade ou a propriedade que 
está em sua posse. 

Nesse sentido, na semana passada, procura
mos o Presidente da República em exercício, o Vi ce
Presidente Marco Maciel. Vários Parlamentares es
tavam presentes, tais como o Senador Osmar Dias, 
que, com seu conhecimento de causa, levou suges
tões mlito ooncretas; os Senadores Roberlll Re
quião, Vilson Kleinübing, Gasildo Maldaner, Emília 
Fernandes e Pedro Simon e vários Deputados de di
versos Partidos. Estivemos com o Presidente em 
exercício e procuramos tomar viável a solic~ção da 
Contag, que é porta-voz dessa aspiração dos pe
quenos produtores rurais. 

Essa audiência ocorreu na quinta-feira passa
da, e, na sexta-feira, obtivemos a informação de que 
o Governador do Rio Grande do Sul, Antônio Britto, 
já havia dado a palavra do Governo do Estado, na 
condição de garantidor, palavra indispensável à via
bilidade do erJllréstimo oom recursos do FA T aos 
agricultores do Rio Grande do Sul. Tais empréstimos 
variam de R$1,5 mil a R$2 mil por família, em condi
ções subsidiadas que não foram ainda satisfatoria
mente demarcadas pelo Governo. 

Ocupo o microfone para deixar consignado 
aqui o sentimento de profunda preocupação, poslll 
que, na última sexta-feira e no último sábado, per
çorri 18 Municípios do oeste do meu Estado e pude 
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constatar que o clima de desalento é muito preocu
pante. 

Depois de desarranjar uma estrutura fundiária 
delicada corno a de Santa Catarina, refazer essa es
trutura é praticamente impossível. Mais importante 
do que assentar cerca de 200 mil famílias, corno 
pretende o Governo, em quatro anos - um objetivo 
certamente nobre -, muito mais grave é desalojar um 
número semelhante de famílias por falta de assistên
cia financeira apropriada, nesse momento de dificul
dades em que essas famflias vivem. 

Sr. Presidente, é para renovar nosso apelo -
tenho certeza que não falo só por mim, mas em 
nome daquele grupo de Parlamentares - que ocupo 
o microfone; estamos preocupados com essa situa
ção dramática. Já vivi problema semelhante corno 
Governador do Estado e como Senador e senti, nes
se último fim de semana, a preocupação mais ingen
te, em função do verdadeiro clima de desespero que 
vive um grande número de famílias de pequenos 
produtores rurais no meu Estado. 

Para concluir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
é certo, por exemplo, que o frango tem sido mencio
nado pelo Presidente, pelo Governo, como símbolo 
da estabilidade da moeda. Não preciso dizer que 
Santa Catarina tem, na agroindústria e, particular
mente, na avicultura, um papel de destaque no País. 
Têm sede em Santa Catarina praticamente todas as 
grandes empresas que fizeram da avicultura brasilei
ra um dos setores de maior eficiência do mundo, se
gundo nos informa o Banco Mundial. Essa~ eStrutura 
está assentada sobre a pequena propriedade. E o 
pequeno proprietário rural não está tendo como sub
sistir depois que sua cultura, principalmente a do fei
jão e parte da do milho, gorou em função da estia
gem por que passou o Estado de Santa Catarina e 
os Estados do Paraná e do Rio Grande do Sul, con
forme foi relatado naquela reunião. 

Na sexta-feira, procurei o Sr. Pedro Parente, 
Ministro em exercício da Fazenda e falei com o Vice
Presidente Marco Maciel; novamente falei com o 
Vice-Presidente hoje, já que com S. Ex" tínhamos 
tratado do assunto. A angústia dos agricultores do 
meu Estado é o motivo pelo qual faço esta comuni
cação, uma advertência pera a gravidade da situa
ção e o apelo para que o Governo Federal se sensi
bilize e tome possível essa linha de apoio ao peque
no produtor rural do meu Estado e, certamente, dos 
Estados vizinhoS. Paraná e Rio Grande do Sul. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Vol
ta-se à lista de oradores. 

Com a palavra o nobre Senador Lúcio Alcânta
ra. (Pausa) 

Com a palavra o nobre Senador Teotonio Vilela 
Filho. (Pausa) 

Com a palavra o nobre Senador Lúdio Coelho, 
por vinte minutos. 

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, desejo me associar às 
homenagens prestadas anteontem ao ex-Presidente 
Juscelino Kubilschek e hoje à D. Sarah Kubilschek. 

Entre tantas coisas importantes que esse casal 
fez pela Nação brasileira - o desenvolvimento eco
nõmico que o governo de Juscelino Kubilschek trou
xe à Nação -, quero lembrar aos nobres Senadotes 
algo muito significativo que Juscelino Kubitschek fez 
pelo Brasil: ele restabeleceu a confiança e a espe
rança do povo brasileiro em seus destinos. Lembro
me que, naquela época de Juscelino, a Nação pare
ce ter despertado para um novo período de grandes 
esperanças em seu futuro. 

Quero tratar hoje de assunto bastante discuti
do. Se não me engano, na quinta ou sexta-feira o 
nobre Senador Jefferson Péres tratou desse assunto 
aqui desta tribuna. Estou de acordo com S. Ex• 
quando felicitou o Banco Central pela pequena des
valorização do real e pela alten.ção na taxa de juros. 
Participo dessas homenagens ao Banco Central, Se
nador Jefferson Péres. 

- Entretarro, pelo que estou vendo no País inteiro, 
há coisas com as quais não concordo. Há poucos ins
tantes, o Senador Esperidião Amin falou das dificulda
des dos pequenos agricultores devido a problemas de 
estiagem. Creio, porém, Sr. Presidente, que as dificul
dades desses agricultores não advêm apenas da es
tiagem; surgem também em decorrência da sobrevalo
rização do real, o que inviabiliza a exportação de pro
dutos primários. Por isso estou preocupado com a per
manência dessa linha da área econõmica do Governo. 

Estamos assistindo a essa crise toda no País 
porque as áreas de produção estão comprimidas, de 
um lado, pela elevada taxa de juros e, de outro, pelo 
câmbio irreal. 

Entendo, Sr% e Srs. Senadores, que os juros 
altos pagos aos capitais mundiais estão sendo muito 
pesados para a nação brasileira. Estamos pagando 
para ter reservas de US$51 bilhões. Esse assunto 
deveria ser reexaminado; essas reservas, na sua 
grande maioria, não são provenientes do excesso 
das exportações sobre as importações. ~ __ 

Em 1995, quando no mundo inteiro houve um 
grande desenvolvimenlo das relações comerciais ín-
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temacionais, no Brasil, aumentamos apenas em 6% 
as exportações e aumentamos em 48% as importa
ções. Todos sabem que os negócios internacionais 
não são feitos do dia para a noite. As exportações 
passam por um longo processo de estudo pelas em
presas da ãrea. t necessário haver certa firmeza, 
certa tradição, nas exportações. O que está aconte
cendo com o País é algo muito sério. A Nação brasi
leira precisava pensar um pouco sobre isso. Não sei 
até quando essas nossas reservas, que não corres
pondem à realidade, vão ter a confiabilidade do 
mundo capitalista Esses R$51 bilhões de nossas re
servas não são legitimas; em sua maioria, provêm 
das elevadas taxas de juros que estamos pagando; 
uma parte dela é oriunda de remessas de brasileiros 
que estão trabalhando no exterior. 

Hoje, estava pensando que, se aumentásse
mos bastante o número de brasileiros trabalhando 
fora do País, talvez pudéssemos aumentar bem es
sas nossas reservas; um produto bom de exporta
ção numa fase de tanto desemprego pela qual está 
passando o País. Muito obrigado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -

Continua a lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho 

Jorge. (Pausa) 
Concedo a palavra à nobre Senadora Mariuce 

Pinto. (Pausa) 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) - Es

gotado o tempo destinado ao Expediente. 
Passa-se à: 

ORDEM DO DIA 

Os itens 1 e 2 da pauta têm suas votações 
adiadas por falta de quorum. 

São os seguintes os itens adiados: 

-1-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 4, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos tenmos do 
Requerimento no 39, de 1996) 

" 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n2 4, de 1996 (apresentado como conclusão do 
Parecer no 13, de 1996, da Comissão de Assuntos 
Econômicos). que autoriza o Estado do Tocantins a 
prestar garantia no valor de trinta e quatro milhões 
de reais, acrescida dos respectivos encargos finan
ceiros (acess{>rios), jun!o ao Banco do Brasil SI A, 
destinada a financiar a execução do Programa de 
Cooperação Nipo-Brasileiro para DesenvoMmento 
dos Cerrados - PRODECER III - Piloto, a ser im
plantado no Município de Pedro Afonso, TO. 

-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 5, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 40, de 1996) 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n2 5, de 1996 (apresentado como conclusão do 
Parecer n2 14, de 1996, da Comissão de Assu.ntos 
Econômicos), que concede autorização para eleva
ção temporária de limite de comprometimento e para 
contratação de operação de crédito externo entre o 
Estado do Mato Grosso do Sul e o Fundo Rnanceiro 
para Desenvolvimento da Bacia do Prata - FON
PLA TA. no valor de até vinte milhões de dólares nor
te-americanos, cujos recursos serão destinados a fi
nanciar, parcialmente, o Projeto de Pavimentação ~· 
fãltica da Rodovia MS-141, trecho lvinhema-Naviraí. 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -Item 3: 

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n2 61, de 
1995 (n2 182.194, na Câmara dos Deputa
dos). que penmite a admissão de professo
res, técnicos e cientistas estrangeiros pelas 
universidades brasileiras e concede autono
mia às instituições de pesquisa cientifica e 
tecnológica, tendo 

Parecer favorável, sob no 5, de 1996. 
da Comissão 

-de Constituiçao, Justiça e Cidadania. 
(Quarto dia de discussão) 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 
termos do disposto no art. 358 do Regimento Inter
no, a matéria constará da Ordem do Dia durante 5 · 
dias úteis consecutivos, em fase de discussão. 
quando poderão ser oferecidas emendas assinadas 
por um terço, no mínimo,-da composição do Senado. 

A matéria constará da Ordem do Dia da sessão 
ordinária de amanhã. 

Em discussão. 
O Sr. Josaphat Marinho - Sr. Presi:lente. 

peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim)- Con

cedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL·BA. Para 

discutir.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, 
quero louvar a iniciativa dessa emenda oonstitucio
nal, que permite a admissão de ·professores, técni
cos e _çientistas-eslrangeiros-pe!as Ll!1ivemidades 
brasileiras e concede autonomia às instituições de 
pesquisa científica e tecnológica 

Essa é uma emenda que abre ao mundo o tra
balho nas instituiçõeS culturais, de pesquisa e tecno-" 
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logia no Brasil. Não se abrem as fronteiras econômi
cas para a entrada abusiva do capital especulativo. 
A emenda corrige um equívoco da Constíluinte, que 
não permitia o aproveitamento do taleniO eslrangei
ro, nem no serviço público brasileiro, nem nas insti
tuições de pesquisa e de cultura. Foi, sem dúvida, 
um equívoco, já que no regime democrático, plena
mente caracterizado como Estado de Direito, não 
era razoável que tal proibição se contivesse na 
Constituição. A tempo, porém, faz-se a correção 
para permitir a admissão de professores, técnicos e 
cientistas estrangeiros pelas universidades brasilei
ras. Assim se amplia a interpenetração da cultura; 
assim se eliminam preconceitos contra ainteligên
cia; assim são reconhecidos, no País, o talento ·e o 
merecimento advindes de outras nações. Isto é de
mocracia cultural. Aqui, sim, cabe a abenura para 
propiciar a interpenetração do conhecimenlo e da 
experiência, sem indagar de sua origem 

No particular, não há que fazer senão as limila
das restrições que forem consignadas em lei para 
resguardar o trabalho dos brasileiros. Mas não se 
inibe a recepção do espírito culto, do talenlo bem 
preparado, da experiência desenvolvida na ciência, 
na pesquisa, na tecnologia · 

Pena é que as distorções do processo de revi
são da Constill.ição tenham prejudicado emenda an
terior a esta, nascida nesta Casa, de autoria do Se
midor Marco Maciel. Muito antes da revisão, muito 
antes desta emenda, foi aqui aprovada emenda de 
objetivo idêntico, do nobre Senador Marco Maciel, 
hoje Vice-Presidente da República. Em ato de justiça a 
ele e ao Senado, cabe salientar aquela inklativa AIJ 
fazê-la, S. Exª ressaltou com muita propriedade: 

•o conhecimento, como palrirnônio da 
humanidade, não pode se limitar às frontei
ras geográlicas e às nacionalidades; da dis
cussão, do aprofundamento teórico e meto
dológico e da troca de experiências depende 

... o . impulso que . nos perm~e viSlUJrbrar um 
novo momento para a ciência.' 

De lamentar é que a emenda daqui originária, 
e com precedência, não houvesse sido aprovada em 
tempo na Câmara dos Deputados, de sorte que o 
Senado, hoje, tivesse o contentamento de ver modi
ficada a Constituição por um ato esclarec~o de sua 
iniciativa 

O Sr. Lauro Campos- V. Ex• me permije um 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO -V. Ex' tem o 
aparte, nobre Senador Lauro Campos. 

O Sr. Lauro Campos - Estou aqui há bastante 
tempo errtlevecido com as palavras de V. Exª e aguar
dando uma oporlulidade em que meu aparte não vies
se a prejudicar a exposição lúcida de V. Exa 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Não prejudi
caria nunca só lhe faria trazer vantagem. 

O Sr. Lauro Campos - Professor universitério 
como V. Exª também é, essa emenda constitucional 
representa uma abertura, sem dúvida alguma, im
portantíssima desta porta que nos permita alargar o 
horizonte de conhecimentos e de troca de conheci
mentos em escala universal. Talvez, mesmo a im
portância e o grau de civilização que atinge um país 
esteja marcado por essa abertura àqueles que, mui
tas vezes, foram perseguidos pela sua cultura, per
seguidos por estarem empunhando uma bandeira 
mais avançada do que aquela dos governantes do 
poder. Quantas vezes a Inglaterra, os Estados Uni
dos, a França serviram de abrigo e de albergue 
àqueles cientistas, àqueles professores, àqueles 
pensadores que foram expulsos, castigados e perse
guidos em sua nação de origem. Portanto, não há 
dúvida alguma de que grande parte da grandeza dos 
Estados Unidos se deve a que entre os 32 milhões 
de imigrantes que entraram nos Estados Unidos, en
tre 1890 e 1930, muitos deles e de seus filhos vie
ram marcar com a sua presença. com as suas ino
vações, com as suas criações, com o fruto do seu 
trabalho intelectual o avanço que permitiu a consti
tuição de uma sociedade ampla e de um capitalismo 
desenvolvido como o inglês e o norte-americano. De 
modo que merece, realmente, o nosso apoio e, em 
especial, a admiração que agora registro com a ma
neira pela qual V. Exª também defendeu esta emen
da constitucional. 

Muito obrigado, excelência 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradeço-lhe 
a lucidez do aparte, nobre Senador Lauro Campos, 
e só tenho que assinalar a generosidade de V. Exª a 
resJ)eito da forma por· que· venho tratando rapida
mente, embora, do assunto. 

Como o nobre aparteante acaba de assinalar, 
é exatamerrte por atitudes como esta que as nações 
democráticas caracterizam seu prooedimento e re
velam que, no estado de direito, não podem ocorrer 
perseguições, nem limitações prejudiciais da intera
ção no campo do espírito. O que cumpre a cada na
ção é defender-se dos atos abusivas do capitalismo 
internacional, mas não há que confundi-los com a· 
grandeza do espírito e a liberdade de ronsciência. O 
espírno e a consciência não devem ter fronteiras que 
restrinjam a expansão dos conhecimentos, das ex-
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periências, das tecnologias, das pesquisas. Nesse 
domínio, tudo o que se propiciar ao mundo é digno 
da cultura de cada povo. É o que neste momento 
pratica, com justiça, o Parlamento brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Emendes Amorim) -
Contínua em discussão. (pausa.) 

Não havendo mais quem queira discutir, a dis
cussão prosseguirá amanhã 

A matéria consterá da Ordem do Dia da sessão 
ordinária de amanhã, para prosseguimento da dis
cussão, em quinta e última sessão. 

Volta-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 

Cabral, por 50 minutos. 

O SR- BERNARDO CABRAL ( AM. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr% e Srs. Senadores, na sexta-feira passada, 
pedi à Presidência que me garantisse a inscrição no 
dia de hoje, corno primeiro orador após a Ordem do 
Dia, pois gostaria de fazer uma abordagem profi.nda 
sobre o tema salário-educação. Na sessão de sexta
feira, já nos últimos minutos, não era possível fazê-lo, 
apesar de ter trazido notícia à Casa de que o Ministério 
da Educação, à vista da balburdia, da desonestidade, 
até mesmo do crime de apropriação indébita que se 
estava a fazer no Rio de Janeiro, teria determinado o 
fechamento de várias escolas naquela cidade. 

Entendi assim, Sr. Presidente, porque está na 
hora de o Parlamenlo brasileiro levar a sério uma 
instituição que foi criada em 1964 e que desconta 
2,5% da folha de empregados. Ora, desse levanta
mento que realizei, acabei notando que, no ano de 
1994, houve uma soma de R$1 ,2 bilhão, arrecada
dos exatamente da folha de pagamento de funcioná
rios das empresas. Lembro-me que a atual Consti
tuição, no seu art 212, § SQ dá como fonte adicional 
de ensino esse salário-educação porque entende 
que é preciso financiar o ensino fundamental. 
· O que se nota, a grande luta que tem havido 
por parte de Deputados e Senadores. é que há uma 
idéia no sentido da descentralização da distribuição 
de recursos do salário-educação. O Decreto-lei rJ2. 
1.422, de 23.1 0.75, destina dois terços dos recursos 
do salário-educação aos Estados, Territórios e Dís
trilo Federal, enquanto um terço é administrado pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), órgão ligado ao Ministério da Educação e 
do Desporto. Conforme o Decreto rJ2. 88.347/83, 25% 
da cota federal devem ser destinados ao apoio a 
programas municipais de ensino fundamental. 

E aqui, Sr. Presidente, voHo ao problema da 
reivindicação. As reivindicações a respeito da des-

centralização da distribuição dos recursos do salá
rio-educação são antigas. E cresceram após 1988, 
com a argumentação de que cabe aos municípios 
receber uma parcela mais significativa dessa contri
buição social, uma vez que a Constituição Federal 
estabeleceu, em seu art. 211, § 2", a atuação priori
tária desses entes federados no ensino fundamental. 

Embora a legislação básica sobre a matéria te
nha se mantido inalterada nos últimos anos, o Poder 
ExecUtivo Federal vem ampliando o número de mu
nicípios atendidos pelo FNDE. O problema é que os 
critérios de transferências continuam a ser oonside
ravelmente aleatórios, o que beneficia o clientelismo 
polítioo e o desperdício. A pouca agilidade das trans
ferências intergovemamentais também oontinua 
sendo um problema, ainda que seus danos tenham 
sido atenuados pela estabilização monetária 

O princípio da descentralização na aplicação 
dos recursos do salário-educação merece ser defen
dido, porém sua implementação precisa ser muilo 
bem dosada Não se pode menosprezar o faro de 
que mais da metade dos alunos do ensino funda
mental do País encontra-se matriculada nas redes 
estaduais. Em alguns Estados, essa proporção é 
ainda maior, como em São Paulo, onde o poder pú
blioo estadual mantém 80% das matriculas. 

Em Santa Catarina, a rede estadual é respon
sável por quase 70% dos alunos matriculados no en
sino fundamental. Essa situação indica que, sem ne
gociação entre os governos estaduais e seus res
pectivos municípios, dificilmente uma política des
centralizadora poderá ser bem sucedida. 

Diversos proje1os de lei sobre o salário-educa
ção foram apresentados nos últimos anos no Con
gresso Nacional. A tõnica geral é a da descentraliza
ção mediante a criação de uma quota municipal 
mais representaliva Parte dessas proposições preo
cupa-se oom o estabelecimento de critérios mais ob
jetivos nas transferências. Contudo, algumas delas 
ainda primam pela desinformação sobre as oondiçõ
es da oferta do ensino fundamental pelos entes fe
derados. 

Um dos projetes de lei, de autoria do ex-Sena
dor Jorge Bomhausen, foi aprovado no Senado em 
1990 e tramita desde então na Câmara dos Deputa
dos. A esse Projeto de Lei, de nº- 4.400-A/90, foram 
apensadas oiro proposições sobre a matéria de ini
ciativa de Deputados. 

A Comissão de Educação, CuHura e Desporto 
da Câmara dos Deputados, a CECD, aprovç_u, em 
setembro de 1993, substitutivo da Deputada Angela 
Amin ao Projeto de Lei rJ2. 4.400-A/90. Esse substitu
tivo contempla os municípios com 20% do total dos 
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recursos arrecadados do salário-educação, além de 
outros 20% a ele distribuídos pelos Estados. A maté
ria .encontra-se na Comissão de Finanças e Tributa
ção da Câmara desde 1993 e aguarda atualmente a 
votação do parecer (favorável, com subemendas) do 
Relator, Deputado Francisco Domelles. 

Apesar dessa situação, foram apresentados no 
Senado Federal, na atual legislatura, dois outros 
projetes de lei sobre a matéria. Ambos também pro
curam promover uma descentralização na distribui
ção dos recursos do salário-educação de forma a 
beneficiar os municípios. 

O Sr. Hugo Napoleão- V. Ex" me permite um 
aparte, nobre Senador Bernardo Cabral? 

O Sr. Esperidilio Amin - V. Ex" me permite 
um aparie, nobre Senador Bernardo Cabral? 

O Sr. Romeu Tuma -V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Pois não, no
bre Senador Hugo Napoleão. Voltarei a abordar es
ses dois projetes tão logo tenha a honra de ouvir o 
eminente Senador Hugo Napoleão, que foi Ministro 
da Educação e hoje exercita o múnus de Líder do 
PFL neste Senado. 

O Sr. Hugo Napoleão- Nobre Senador Bernar
do Cabral, V. Ex" acaba de lazer referência ao ex-se
nador Jorge Bomhausen, que é Presidente do meu 
Partido, o PFL Por uma dessas coincidências, eu o 
sucedi no Ministério da Educaç!lo e ele, por sua vez, 
sucedeu ao hoje vlce-Presidente Marco Mooiel. Aliás, 
por t.ma outra curiosa coincidência, o primeiro presi
dente do PFL foi justamente o Senador Jorge Bor
nhausen, e o segundo, o aluai vice-Presidente da Re
pública, Marco Maciel, tendo eu sido o terceiro e nova
mente agora, como áiSSe o Senador Jorge Bomhau
sen, que é t.m homem dedicado, extremamente dedi
cado à edu;ação. V. Ex" fez referência a Lm projeto 
dele. Gostaria de dizer que o salário-educação consti
tuiu sempre, pelo menos no meu período no Ministério 
da Educação, uma das mais importanles molas mes
tras de todo o sistema, porque, arrecada::lo corno é, à 
razão de 2,5% sobre a folha de pagamento das em
presas, destina-se ao FIX!do Nacional de Desenvolvi
mento da Educaçà:l, que efetivamente, desde o ensino 
básico até o 3"- grau, inclusive na área de esportes, fi
nancia construções, refonnas, ampl'rações, enfim, 
presta um grande serviço à rede educacional do nosso 
País. De modo que quero congratuiar-rne com V. Ex" 
em nome da Liderança do PFL Continuarei atenta
mente a ouvir a aula que V. Ex" está hoje a proferir da 
tribuna do Senado Federal. 

O SR. BERNARDO CABRAL -Quero agrade
cer a V. Exª, eminente Senador Hugo Napoleão, e 

dizer-lhe que, muito embora seja desnecessário falar 
sobre os méritos de V. Ex" no Ministério da Educa
ção, espero que essa coincidência de presidências 
de partido possam ser renovadas para vê-lo nova
mente, muito breve, à frente dos destinos do PFL. 
Acolho e incorporo o aparte de V. Ex". 

Depois de fazer duas breves considerações 
que talvez mereçam a análise dos eminentes pares, 
concederei o aparte ao eminente Senador Esperi
dião Amin e ao Senador Romeu Tuma. 

O Projeto de Lei n" 79195, de autoria do Sena
dor Waldeck Omelas, estabelece que o gestor do 
salário-educação deverá destinar 90% da sua arre
cadação aos municípios. Os restantes 1 O% ficarão 
com a União, para o desenvolvimento de program115 
relacionados ao ensino fundamental. Da primeira 
parcela, 70% serão automaticamente enviados na 
proporção da população entre 7 e 14 anos de cada 
município. O valor restante será aplicado segundo 
critérios de esforço e eficiência estabelecidos peri
odicamente. 

Chamo a atençl'rl do Senado para o Projeto do 
Senador Joel de Hollanda, sob o rt< 80/95, que divide o 
montante dos recurnos do salário-educaçà:l em partes 
iguais entre os mlllicípios e os Estados. A alnbuiçà:l 
dás quotas obedece aos critérios de rateio lixados 
para o Fundo de Particípação dos Estados (FPE) e o 
FIX!do de Participa;to dos ML11iclpios (FPM). 

Com essa idéia do eminente Senador Joel de 
Hollanda, o Senador lris Rezende, que é o Relator 
da matéria na Comissão de Educação, apresentou 
um st.bstitutivo que procura estabelecer o eql.ilíbrio 
entre as duas proposições. Essa iniciativa assegura 
que pelo menos 70% dos recursos líquidos do salá
rio-educação serão destinados aos municípios, sen
do 40% distribuídos pela União e o mínimo de 30% 
repassados pelos Estados. A quota estadual é fixa
da em 60% dos recursos líquidos enquanto a exi
gência de transferência do mínimo de metade deste 
valor aos municípios possibilita urna descentraliza
ção negociada entre os governos estaduais e muni
cipais. Já a União poderá deduzir até 4% dos recur
sos do salário-educação para a iniciativa nas áreas 
de pesquisa de avaliação do ensino fundamental. 

Observem V. Exis que, ainda de acordo com 
esse substitutivo, todas as transferências intergover
namentais obedecerão à forma de conhecimen10 pú
blico, que incluirá critérios técnicos, de natureza 
quantitativa e qualitativa relacionados às necessida
des e ao empenho dos governos· subnacionaís na 
oferta do ensino fundamental. Embora a quota da 
União seja reduzida, seu papel na definição dos cri-
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térios de transferência de recursos para os entes fe
derados é de grande importância. 

Por isso mesmo ouço o eminente Senador Es
peridião Amin. 

O Sr. Esperidillo Amln - Nobre Senador Ber
nardo Cabral, por duas circunstâncias não poderia 
deixar de interromper o seu pronunciamento sobre 
tema tão importante. 

O SR. BERNARDO CABRAL- V. Ex" nãO in
terrompe; V. Ej(l\ completa o meu pronunciamento. 

o Sr. Esperidião Amin - V. Ex~ aborda com 
profundidade um dos instrumentos mais eficientes e 
eficazes de que o Pafs tem disposto ao longo dos 
últimos quase trinta anos. Primeiro, a referência de 
V. Ex• ao substitutivo de autoria da minha esposa, 
então Deputada Federal Ângela Amin, e que foi pre
sidente da Comissão 9e Educação, dedicando ao 
assunto a sua inteligência, o seu esforço, a sua de
dicação, a compreensão da importância do instru
mento. O segundo, é porque V. Exª está enaltecen
do exatamente o aspecto mais importante, na mi
nha opinião, de todo esse conjunto de projetes. É o 
esforço que o Congresso, por meio de seus repre
sentantes, seus integrantes, têm feito para tornar a 
descentralização desses recursos, ou seja, a distri
buição desses recursos ao aplicador final, que é o 
Estado e o Muni.cípio, crescentemente; uma distri
buição dentro de critérios racionais que contribuam 
para melhorar a qualidade do esforço em prol da 
edocação e, particularmente, do Ensino Flr1darnen
tal em todo o Brasil. Nobre Senador Bernardo Ca
bral, sem dúvida alguma, o salário-:educação é um 
dos emblemas que desmentem aqueles que são 
contrários aos recursos vinculados. V. Ex• sabe 
que, hoje, hâ uma linguagem quase unifomne no 
Brasil contra a vinculação de recursos. Quando ob
servamos as dificuldades por qué o Brasil ainda 
passa no campo da educação, e quando se faz a 
avarraçao de onde estar!amos se não houvesse o 
salário-educação; · o recurso vinculado, destinado 
predpuamente ·a essa finalidade, esse cotejo faz 
com que o salário-educação seja objeto do reco
nhecimento ao mérito da sua existência e à busca, 
da fomna mais eficaz passivei, de sua aplicação pe
los entes federados. Pela importância do tema, do 
tributo e da sua destinação, desejo associar-me as 
suas palavras, enattecendo a finalidade do seu pro
nunciamento, pedindo-lhe que considere a minha 
palavra como um aplauso a sua iniciativa de focali
zar. com tanta profundidade, um assunto de tanta 
relevância para o Brasil e, por conseqUência, para o 
Senado Federal. 

O SR. BERNARDO CABRAL -Senador Espe
ridião Amin, quero agradecer a V. Ex~ por dois moti
vos. Primeiro, V. Ex"' fala com a experiência ae 
quem acompanhou de perto essa matéria, até pela 
ligação com a eminente Deputada Angela Amin, sua 
esposa Segundo, porque, tendo sido Governador 
de Estado, teve oportunidade de verificar que essa 
vinculação estava correta. 

De modo que aceite os meus agradecimentos. 
Tomo o aparte de V. Ex• como um incentivo para fu. 
turos pronunciamentos. 

O Sr. Romeu Tuma -V. Ex .. concede-me um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Com mt..ito 
prazer, Senador Romeu Tuma 

O Sr. Romeu Tu ma- Obrigado, Senador Ber
nardo Cabral, por essa oportunidade. V. Exª sempre 
traz a este Plenário assuntos aluais e de vital impor
tância para o futuro do Pais. Ouvindo os apartes dos 
Senadores Hugo Napoleão e Esperidião Amin, muito 
pouco poderei acrescentar à bela peça oratória que 
V. Ex• traz a esta Casa, com dados técniéos para 
que realmente o Senado possa ajudá-lo nessa em
preitada Não só aqui no Senado, onde o tema edu
cação é quase que objeto da conversa diária de mui
tos Senadores, mas em casa, em conversa com mi
nha esposa, Zilda, que sempre trabalhou na área da 
educação e que se angustiava com a formação do 
ensino municipal em São Paulo, pude ter um contato 
direto com os problemas relacionadas a essa área 
Agora V. Ex• nos mostra a possibilidade de uma do
tação maior para o município. Não se pode fugir à 
realidade, e V. Ex"-, Senador Bernardo Cabral, com 
conhecimento de causa, afirma que a municipaliza
ção do ensino básico é a coisa mais importante a 
ser realizada hoje. O Ministro da Educação propõe 
algumas reformas sadias, e o próprio Presidente da 
República, dentre uma das cinco prioridades na bus
ca de um ensino básico melhor, aponta o pagamen
to de um salário básico para professores do ensino 
fundamental, leigós ou não. Em detemninadas regiõ
es do Pais não há professor formado e, por isso, lei
gos se ocupam em fazer as crianças aprenderem, 
no mínimo, as primeiras letras, recebendo em troca 
salários que são praticamente a metade do que seri~ o 
mínimo desejável. De modo que desejo cumprimentar 
V. Ex" e agradecê-lo até pelo terna do discurso que 
traz à apreciação de seus Pàres na tarde de hoje. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Veja V. Ex"-, 
eminente Senador Romeu Tuma, que toda tamma 
que cuida do. ássunto educação sempre está às vol
ras com úm problema preocupante. 
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Agora mesmo V. Exª traz à colação o depoi
mento de Dona Zilda, que, além de ser sua esposa, 
tràbalha em uma área altamente desconfortável, que 
é a do professor mal pago, mas que nem por isso 
deixa de observar as dificuldades pelas quais atra
vessa o País. E essa dificuldade é tanto maior que, 
quando dizia dos projetas dos eminentes Senadores 
Waldeck Omelas e Joel de Hollanda, com a preocu
pação de que se possa ter um roteiro, eu me referia 
ao substitutivo do Senador lris Rezende. O mais gra
ve é que, corno não pôde ser ele votado na Comis
são de Educação, o que acontece? ESgotou-se o 
prazo regimental e, com isso, a matéria não obteve 
pronunciamento e foi remetida para o plenário desta 
Casa, onde está aguardando - e espero que ísso 
ocorra em breve- a sua inclusão na Ordem do Dia 

Quero declarar que apesar de suas qualidades, 
o substitutivo do Senador lris Rezende, uma vez 
aprovado no Senado, tem poucas condições de so
brevivência na Câmara, urna vez que, ou a iniciativa 
acabará chegando tarde demais, ou será apensada 
ao Projeto de Lei n" 4.900-N90, com pouca prob
abilidade de ser preferido em meio a tantas iniciati
vas de parlamentares daquela Casa, incluindo o 
substitutivo da CECD. 

Essa profusão de proposições já seria suficien
te para recomendar cautela no propósito de se apre
sentar nova iniciativa sobre o assunto. O mais ade
quado é, sem dÚVida, emprestar apoio ao princípio 
descentralizador contido nas iniciativas já existentes 
dos eminentes Senadores. 

O Sr. Joel de Hollanda - Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço V. Exª 
com prazer. 

O Sr. Joel de Hollanda - Nobre Senador Ber
nardo Cabral, inicial mente gostaria de cumprimentá
lo pelo tema que V. Exª em boa hora trouxe à dis
cussão nesta Casa e pela fonna competente e pro
funda com que V. ·Exª o aborda nesta tarde. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Cll:lrga:lo a V. 
Ex!!. 

O Sr. Joel de Hollanda -O financiamento da 
educação é, sem dúvida alguma, um dos capítulos 
mais importantes dos grandes problemas que envol
vem este valioso selar, assim corno idenlifiCéll" for
mas eficientes de financiar os salários dos professo
res e o funcionamento das unidades escolares, o 
que sempre preocupou os educadores. E o salário
educação, corno bem disse o meu Líder Hugo Napo
leão, é, na verdade, um instrumento eficiente que 
conseguiu estabelecer um fluxo pennanente de re-

cursos para a educação e tem contribuído para que 
possamos avançar bastante nessa área, sobretudo 
em termos da universalização da matricula e da me
lhoria da qualidade do ensino. É um instrumento que 
pode e deve ser aperfeiçoado, porque a sociedade 
muda, os cenários mudam, e precisamos estar aten
tos a essas mudanças para cada vez mais aperfei
çoá-las. V. Exª chama atenção para as várias pro
postas em exame nesta Casa e na Câmara dos De
putados. É preciso que meditemos sobre essas pro
postas para obtermos avanços e não retrocessos 
nesse essencial capitulo, que é o de financiar a edu
cação. Quero parabenizar V. Ex!! pela contribuição 
que traz, e a minha modesta proposta nesse campo 
procura preservar o sentido da descentralização, 
mas que seja compalfvel com a responsabilidade 
dos municípios e também a dos estados. Não se tra
ta simplesmente de mudar uma legislação, mas de 
tentar aperfeiçoá-la, dando não somente aos municí
pios encargos que eles devem ter em termos de no
vas funções de governo, mas, sobretudo, o arcabou
ço de recursos financeiros para bem desempenhar 
essa função. ESsa é urna preocupação que se deve 
ter. Acolho com muita alegria esse pronunciamento 
de V. Exª, porque ele chama a nossa responsabilida
de as propostas em exame. O que aqui decidirmos 
trará uma repercussão muito grande à escola, as 
nossas regiões, ao importante estado que V. Exª 
representa e ao meu EStado de Pernambuco. Por 
isso, temos de meditar muito e analisar bem as pro
postas que foram feitas para termos um avanço, não 
só na descentralização, mas também na adequação 
das receitas às funções nos municípios e nos esta
dos nessa importante área da Educação. Parabéns, 
Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Waldeck Omelas- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL -Ouço o Senador 
Waldeck Omelas, porque assim responderei a ambos, 
já que foram aúores de medidas tão oporlulas. 

O Sr. Waldeck Omelas- Efetivamente, é mú
to oportuna a questão que V. Ex!! coloca Coinciden
temente, eu e o Senador Joel de Hollanda tomamos 
iniciativas idênticas, até numa mesma data, sem ne
nhuma articulação entre nós. Mas essa multiplicida
de de projetas que V. ExA registra é um indicador de 
que o tema está realmente carente· de atenção do 
Legislativo. Por outro lado, é estranho e, ao mesmo 
tempo, significativo que o Legislativo, embora tendo 
vários projetas tramitando, não consiga concluí-los. 
Eu próprio tenho me dedicado a esse tema desde a 
minha primeira legislatura como Deputado, na época 
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da ·.Constituinte. A minha preocupação básica está 
vilttadâ para o critério de distribuição. Atualmente, o 

. eslàdo .que gera a receita do salário-educação fica 
coin ·213 do volume arrecadado. Como se trata de in
cidência sobre a folha de salários, quem gera mais 
são, justamente, as áreas mais desenvolvidas, as 
que têm as mais elevadas taxas de alfabetização, 
por conseguinte, necessitam menos desses recur
sos. t evidente que o Estado de São Paulo é o 
grande arrecadador, com algo da ordem de 40% do 
volume global gerado, embora - veja-se do lado da 
despesa - que esses recursos no Estado de São 
Paulo representem apenas 3% dos gaslos da Secre
taria de Educação na área de Educação. Isso gerou 
lã uma coisa interessante: o estado é quem faz ensi· 
no fundamental em São Paulo, e os municípios têm, 
muitas vezes, ficado fora do ensino fundamental. 
Registra-se, inclusive, o Ministro da Educação tem 
chamado a atenção para esse fato, o caso de Pauli
nia, que mantém um transporte coletivo gratuito para 
toda população e não tem um único aluno matricula
do na rede fundamental, porque naquela localidéide 
não hã rede fundamental. A minha preocupação tem 
sido a municipalização, a criação de uma quota mu
nicipal, tendo em vista a descentralização da res
ponsabilidade. Ora, encontra-$e, atualmente, em tra
mitação na Câmara dos Deputados e no Congresso 
Nacional, mas começando pela Câmara dos Deputa
dos, uma emenda constitucional que institui o Fundo 
de Valorização do Ensino Fundamental. 

O SR. BERNARDO CABRAL - t ao que vou 
chegar agora 

O Sr. Waldeck Omelas - Com isso, pratica
mente torna-se indiferente a vinculação administrafi. 
va das escolas - se estadual ou municipal - porque 
os recursos da ordem de 25%, os quais a Constitti· 
ção vinculou à Educação, passarão a ser distribuí· 
dos com base no alunado, na matrícula vigente, na 
matrícula efetiva t conveniente observar-se que a 
União não aplica recursos fiscais - e isso precisava 
ocorrer.- no ensino.fundamental. Os 18% da União 
vão praticamente-, ·na:-sua quaSe totalidade, para o 
ensino de III grau e para a pós-graduação. Essa é 
uma distorção que precisa ser corrigida, mas o mo
delo proposto pelo Ministro Paulo Renato, pelo Pre
sidente da República, mantém em aberto a conta da 
União. Então, haverá necessidade de recursos fis
cais, até porque é preciso universalizar o ensino fun
damental. Essa é a outra vertente das minhas preo
cupações. De outro lado, temos visto ser levantada 
a hipótese de extinção do salário-educação dentro 
de uma política de redução do custo dos encargos 

sociais, jã que incide sobre a folha salarial. De todo 
modo, é conveniente que o projeto seja votado, porque 
os recursos do salário-educação estão entrando na 
composição do Fundo de Valorização do Ensino Fun
damentai, independente do critério de distribuição. O 
projeto que apresentei - hã tanbém um substitutivo do 
Senador lris Rezende - contempla outras medidas e 
providências necessárias ao aperfeiçoamento do salá
rio-educação, tais como a que diz respeito ao período 
de sua arrecadação, à imposição de multas àqueles 
que nãJ arrecadarem, e assim por diante, de modo a 
assegurar uma elevação desse bolo, porque hã muita 
evasão. Ainda recentemen!e foram detectados no Rio 
de Janeiro desvios na aplicação desses recursos. A 
educação sempre foi muito importante e fundamentai 
para o desenvolvimenlo da sociedade. Agora que in
gressamos nessa era do conhecimento, a educação 
se toma, cada vez mais, um elemento estratégico. E é 
preciso que o Brasil venha a apagar essa chaga do 
analfabetismo, tão marcante em nossas regiões. De
fendo a votação do stbstittJivo do Senador lris Rezen- · 
de. Se esse projeto for para a Câmara dos Deputados, 
ele certamente será juntado aos outros e todos deve
rão ser juntados, poateriorrnente, à lei regulamenta1o
ra desse FundO de Valorização do Ensino Fundamen-

. tal, que vamos ter a oportunidade de examinar proxi-
mamente aqui no Senado. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Eminente Se
nador Waldeck Omelas; V. Exª não se encontrava 
presente quando fiz menção de que a idéia do seu 
projeto é estabelecer que o geator do salário-educa
ção deverá destinar 90% da sua arrecadação aos 
municípios e os 1 O% restantes à União. 

Por que V. Ex" pensa assfm? Porque V. Ex2 
entende que esse é o caminho para o desenvolvi
mento dos programas relacionados ao ensino funda
mental. FIZ questão de destacar que, dessa primeira 
parcela, dos 70%, os recursos seriam automat
icamente enviados, na proporção da população en
tre 7 e 14 anos, para cada município. Essa é a nos
sa gnande luta E o valor restante, esse, sim, seria 
aplicado segundo critérios de eficiência estabeleci
dos periodicamente. 

Ao mesmo tempo, fiz uma observação quanto 
ao projeto de lei do Senador Joel de Hollanda, pelo 
qual S. Exª divide o montante dos recursos do saiã
rio-educação em partes iguais entre os municípios e 
os estados. E fiz questão de dizer que o Senador lris 

. Rezende havia apresentado um substitutivo no sen
tido de estabelecer um equilíbrio entre as duas pro
posições. Fiz esse raciocínio e procurei desenca
de?-lo, evidentemente sem o brilho, que me falta, 
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mas com a persistência que vejo em meus nobres 
pares, a qual devo imitar, para mostrar que há um 
novo fator que precisa ser considerado na análise de 
qualquer proposta de mudança do salário-educação: 
o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamen
tal e de Valorização do Magistério. Esse é o termo. 
Onde isso está contido? Na Proposta de Emenda à 
Constituição que tomou o número 233195, de iniciati
va do Senhor Presidente da República, e que se en
contra em apreciação na Câmara dos Deputados, 
como V. Exª-, en passant, fez questão de registrar. 
Qual a sua finalidade? Criar um fundo de apoio ao 
ensino fundamental no ãmbi1o de cada estado, com 
recursos estaduais e municpais. Caso o fundo de al
gum estado não consiga atingir um valor mínii'Tl<r por 
aluno, a União se compromete a completá-lo. 

Vejam, eminentes Senadores Joel de Hollan
da e Waldeck Omelas, que para isso a União po
derá utilizar o recurso salário-educação, além de 
dotações orçamentárias. Por isso mesmo, acho 
que essa iniciativa pretende ser a principal ação 
do atual Governo na área educacional. Não cabe 
aql.i analisar sua adequação e viabilidade, o im
portante é ressaltar dois aspectos: primeiro, um 
dos méritos da proposta é estimular a negociação 
entre os Estados e seus respectivos municípios 
acerca da divisão de responsabilidade na oferta do 
ensino fundamentaL De outro lado, o Ministério da 

. Educação e do Desporto resistirá mais do que o 
habitual a qualquer proposta que possa reduzir a 
cota federal do salário-educação, como reivindi
cam alguns projetos de lei. 

Em verdade, os que estamos interessados em 
encontrar urna solução para essa questão precisamos 
trazê-la para a discussão e, ao mesmo tempo, partir 
para um caminho de melhor ajuste da sua cfiSiriblição. 
Entendo que a contritx.ição de cada Senador, de cada 
Partamentar, a par desse Fundo que se cria, significa 
dar passos para que talvez -eu uso talvez- seja pos
sível retirar essa forma desonesta que se abate sobre 
o salário-educação em tantas escolas, o que acaba 
desvirtuando o fim para o qual foi criado. 

Eu sei, Sr. Presidente, que está terminado o 
meu tempo. Por isso, vou concluir, dizendo que a 
atenção dos eminentes Senadores que me deram a 
honra dos apartes contribui cada vez mais para o in
centivo e a certeza de que unidos nós podemos che
gar a alguma coisa no terreno da educação. 

Mui1o obrigado. 

Duranta o discurso do Sr. Bernardo 
Cabral, o Sr. Emandes Amorim, 49-Secrefá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é 

ocupada pelo Sr. José Eduardo Outra, Su
p/enta de Secretário. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Coutinho Jorte - Epitácio Cafeteira - Joel de 
Hollanda - Jonas Pinheiro - José Agripino - José 
Fogaça- Lucfdio Portella- Lúcio Alcãntara- Pedro 
Simon- Sérgio Machado. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro Cam
pos. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo 
Cunha Lima. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Miranda. (Pausa). 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ern:3n
desAmorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Pro
nuncia o seguinte diSCUISo. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, neste mo
men1D pretendemos tecer alguns comentários a res
peito da agricultura. 

Quando falamos em agriculti.ra, falamos no 
Brasil do faz-<le-conta. As vezes até chegamos a com
pará-la com a polêmica questão dos jogos, dos cassi
nos: no Brasil do faz-<le-conta, dlz-$9 que não há cas
sinos; mas existe o jogo, funcionam os cassinos. 

No Brasil do faz-d~nta, fala-se em agricultu
ra e diZ-$9 que os agrirutores têm o apoio governa
mental. 

Na verdade, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, triste é o país que não dispõe de um progra
ma de segurança alimentar. A garantia da oferta de __ 
alimentos, na proporção das necessidades da socie
dade, deveria ser uma obsessão para qualquer go
verno, como o é em países desenvolvidos. 

lnfefiZmenle, este ni:'rJ é o caso do Brasil, onde a 
agrictftura tem sido, pennanentemente, obje10 de pro
messas de palanque. Mas lOdos sabemos da ausência 
de politicas efelivas que garantam ao agricullor concr,. 
ções de produzir e de permanecer em atividade. 

Os exemplos da omissão e da inação do Go
verno com a agricultura são vários. Um deles é a 
dramática situação dos produ10res de leite. Deveria 
ser adiada a importação de leite para o Brasil, mas, 
com a abertura do Mercosul, os produ10res brasilei
ros de leite perecem diante dos preços da concor
rência com os países desse mercado comum. A Ar
gentina produz leite em abundância, tendo em vista 
a qualidade do seu rebanho e o apoio dado pelo Go
verno, que incentiva os produ10res, isentando-os de 
impos10s. No Estado de Rondônia, onde o gado lei-
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teiro, apesar da má qualidade, foi comprado a preço 
altíssimo e financiado com juros altos, os produtores 
concorrem hoje com o leite importado. O governo, 
diante desse problema, nada tem feito. Não somente 
Rondônia, mas também outros Estados, como Minas 
Gerais e São Paulo, jamais terão condição de concor
rer com o leite importado dos países do Mercosul. 

Para evitar a concorrência do carro importado, 
o Governo, tendo em vista a reivindicação das gran
des empresas, cuidou de aumentar, de imediato, a 
alfquota de importação, o que não ocorreu no caso 
do leite. Os produtores de leite enfrentam a concor
rência O Governo antes de abrir as portas à impor
tação de leite deveria ter preparado melhor os l)lba
nhos, deveria ter concedido financiamen10 com juros 
baixos aos agricultores e aos pecuaristas, para que 
tivessem condição de concorrer. 

Em Rondônia, o produ10r vende um &Iro de lei
te por dez centavos e paga juros altíssimos ao Ban
co do Brasil, que penhora as propriedades dos pe
quenos agricultores. O Governo Federal não dá a 
menor atenção a esse problema. 

Volto a dizer: no Brasil do faz~e-conta, nada 
acontece em benefício do povo. Os produ10res de 
arroz do Rio Grande do su sofrem com a importa
ção de arroz de outros países, que bancam a produ
ção e a renda do meio rural. 

O Brasil, que tem os melhores solos para produ
zir arroz, a exemplo do Estado de Rondônia e 10da a 
Região Norte, está importando arroz de pequenos pa>
ses, como a Tailândia e outros. O Brasil está importan
do arroz, que deveria ter sido plantado pelos agriculto
res, e deixando de incentivar esses produtores a ex
plorarem o solo brasileiro. Isso faz com que nossas cr ... 
visas sejam levadas para o exterior por 001 motivo in
justificável, qual seja, a importação de arroz. 

A triticultura nacional foi arrasada pela falta de 
apoio oficial ao setor. A previsão de produção de tri
go este ano é de cerca de 1 m~hão de toneladas, 
quando há cinco anos produzíamos 2 milhões e 
meio de tonelada,s._ Estamos importando trigo a 
US$350 a 10nelada, e sabemos que o Governo se 
recusou a grantir o preço mínimo de US$150 a tone
lada. Esse é outro setor carente de apoio do Gover
no Federal. O Brasil importa trigo da Argentina, 
quando poderia produzHo. Diante do abandono que 
existe na agricultura, o prejufzo para o pobre produ
tor é .inevitável. 

O setor algodoeiro já desempregou mais de 
250 mil trabalhadores, reduzindo a área plantada à 
metade. Os pequenos agricultores do Rio Grande do 
Sul são tratados a pauladas quando reivindicam 

apoio financeiro para não morrerem de fome. POI!'
tanto, a política nacional, a política de apoia ao pe
queno agriculror, tem de ser revista. 

Outro setor que está no eterno abaOOooo, Ira
lado com descaso, é a heveaaJtura na:ional. O 
Brasil deixou de ter uma politica de proteção e esfi'. 
mulo à produção da borracha. Ao invés de ler l.mi 

programa que viabilize o aumento da produçãa e da 
produtividade da borracha, estamos assistindo -
esvaziamento de nossos seringais, com a migração 
dos seringueiros para as cidades, aumentando o 
contingente dos miseráveis e despossuídos. 

O caso da borracha é típico. Nos idos da déca
da de 40 e 50, a borracha trouxe divisas para a 
Amazônia e, conseqüentemente, para o Brasil. Ma
naus teve sua época áurea com a exportação "da 
borracha, que hoje se encontra abandonada pelo 
Governo. A região Norte possuía milhares de serin
gueiros, que saíram das matas para a periferia das 
cidades, onde se encontram abandonados, por falta 
de incentivo do Governo e do Banco da Amazõnia, 
antes Banco da Borracha, cuja finafKiade era: ajudar 
os produ10res de borracha. 

t preciso que o Governo Federal wlle sua·· 
atenção para aquela região, incentivaroo, melhoran
do as condições daquele povo que trabalrou e so
freu nos seringais. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. EJtll 
um aparte? 

O SR. ERNANDES AMORIM - Ouço 1/. ~ 
comprazer. 

O Sr. Bernardo Cabral - Senador Emandes 
Amorim, o grave é que, no passado, a falia de políti
ca para a borracha fol tamanha que a idéia que JXI
deria ser feita é a de que aquilo serviria de exemplo 
para o futuro atual. No começo do século, o Amam
nas contribufa com 51% para o Orçamento nacional. 
e isso deu oportunidade àquele Estado que tivesse, 
como tem, o Teatro Amazonas, o Palácio da .kJstiçao 
obras que só foram possíveis em fooção do alb pre
ço da borracha. Um qt.ilo de borracha custava 15 i
bras esterlinas. Ternpos depois, o queseviu,cama 
falta de planejamento e a débacle, é que ernm na,. 
cessários 15 quilos de borracha para uma libra es
terlina Como v. Ex• disse, a região Norte cantribuiu. 
durante a 11 Guerra Mundial, com o máximo que po
dia, pois a borracha era estratégica. Depois, o Ban
co da Borracha passou para Banco da Amazônia. 
para que se pudesse garantir o preço. esquecidos; 
aqueles que já haviam, com a sua incúria, pemiti<b 
que levassem a semente de borracha para Java. 
para a Birmânia, países que produziam a preço maiS 
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baixo e fiquidaram com a borracha da Amazônia A 
denúncia que V. Ex .. faz é apropriada e oportuna É 
preciso que o Governo se dê conta de que hã cerlo 
tipo de região que para ela não se deve voltar as cos
tas. E a região da Amazônia é urna que o Governo 
deve olhar de frente, com o carinho que merece. Era o 
registro que eu queria fazer ao discurso de y. Ex". 

O SR. ERNANDES AMORIM - Obrigado· pelo 
aparte, nobre Senador Bernardo Cabral. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, a Amazô
nia hoje recebe projetas qoo interessam ao resto do 
Brasil, mas não recebe projetas que interessam a ela 
própria Por exemplo, o Sflam. É: necessário que se 
tenha um projeto do nível do Sivam, mas não a esse 
custo. Se houvesse outra licitw;:ão, sobrariam reculsos 
para investir na Amazônia, principalmente na borracha 

O Planallora, criado no Estado de Rondônia, que 
no momento deveria estar voltado para investimento 
na área produtiva, recebe re:;ursos apenas para con
servação e manutenção dos intenesses internacionais 
na Amazônia Ninguém, no Brasa afora, pensa que a 
região Norte precisa desenvolver-58, precisa de apoio, 
especialmente na agricuJura A agricultu'a é que está 
sustentando o Plano Real, como o Presidente Fernan
do Henrique Cardoso mesmo diz, com orguho. O Pla
no Real está de pé graças ao apoio do agricU!or, do 
homem que trabalha no caJlllO. 

É preciso que o Governo Federal coloque re
cursos, promova o desenvolvimento agrícola e não 
fique nesse faz-de-conta O Brasil precisa da agricul
tura. Qualquer país que quer se desenvolver cuida 
primeiro da sua agricultura 

É preciso que o Governo desça da sua vaidade 
e reconheça, de uma vez por todas, que é indispen
sável que o País tenha tm1 política agrlcola com
prometida com a segurança alimentar. 

O Brasil precisa deixar a contramão da história 
Se o primeiro mundo protege e subsidia a produção 
de alimentos, garante a renda do produtor, por que 
ternos que ser diferentes? Por que aqui temos que 
conviver com o produtor desesperado com um endi
vidamento que não pode ~ar. se não dispondo de 
seus bens? Por que ~li a relorma agrária tem que 
ser resolvida através da força. com invasões de terra? 

Essas questões precisam ser respondidas e re
solvidas, sob pena de connnuannos com muitos bra
sis paupérrimos, contra um Brasil de poucos, prós
pero, rico e egoísta 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o mscurso do Sr. Emandes 
Amonin, o Sr. José Eduardo Outra, s~ente 
de Secretário, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE {Romeu Tuma) - Com a 
palavra o nobre Senador Lúcio Alcêntara. {Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador T eotonio 
Vilela Filho. {Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Coutinho Jor
ge. {Pausa.) 

Concedo a palavra à Senadora Marluce Pinto. 
{Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos. 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda 
{Pausa.) 

Não há mais oradores inscritos. 
O SR. PRESIDENTE {Romeu Tuma) - O Se

nador Ronaldo Cunha Uma encaminhou discurso à 
Mesa para ser publicado na lomna do disposto no 
art 203, do Regimento Interno. 

S. Ex" será atendido. 
o· SR. RONALDO CUNHA UMA {PMDB-PB.) 

-Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, as conse
qüências da política de estabilização monetária do 
governo, reclama a nossa atenção, nos últimos dias 
por dois motivos fundamentais. 

De uma, porque o socorro ao sistema financei
ro nacional foi tocado com um Onus considerável ao 
Erário, e sempre pela via da "delegação implícita" da 
Medida Provisória. A estabilidade da moeda e a ma
nutenção de seu poder de compra, deve ser tão im
prescindível, quanto o imediato resgate da dívida so
cial, especialmente em áreas onde ainda predomi
nam um nível de miséria alarmante. 

De outra, porque o sentido da atividade pública 
deve ser o bem comum. Olvidando essa variante, o 
governo insiste em dar seguimento à uma politica fi
nanceira de forte teor recessivo. Podemos constatar, 
que a despeito de todo o investimento do governo 
na área bi!Ocária, o resultado tem sido o desempre
go de vários profissionais ligados a essa atividade. 
SomEHle a isto, a queda do nível de emprego nos 
bancos, à custa de inovações tecnológicas. Afiás, te
mos um dos mais, ou talvez o melhor, serviço ban
cário informatizado, do mundo. 

As tentativas de encontrar soluções, diga-se de 
passagem, sempre confortáveis aos banqueiros, 
passam, inexoravelmente, pela perda de emprego. 

Agora enfrentamos, de modo bem particular na 
Paraíba, as conseqüências da politica de sanea
mento do Banco do Estado do Rio de Janeiro, agora 
sob a administração do Banco Bozzano Simonsem. 

As agências deste banco nas cidades paraíba
nas de João Pessoa e Campina Grande estão na 
iminência de serem fechadas, levando à rua. mais 
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de cinqüenta chefes de famílias. Ambas as agências, é 
bom que se diga, encontram-se no momenb com su
perávit T an!o na Capital quanto em CarrlJina Grande 
o Banerj tem. trabalhado como agência de fomento, 
contribuindo, sensivelmente, com programas de revita-
lização do comércio e da indústria locais. -

Recebi apelos de várias entidades da Paraíba, 
inclusive e notadamente do Sindicato dos Bancários, 
da Câmara Municipal de Campina Grande e da As
sembléia Legislativa do Estado, reciarnando uma 
providência perante as autoridades da área econO
mica do Gcvemo, e junto ao banco gestor, bem as
sim ao G<wemador Marcelo Aleilcar do Rio de J,a
neiro. Ressaltam a importancia da agência do BA
NERJ para a o Municfpio, e a luta que está sendo 
promovida por toda a sociedade campinense para 
mantê-la funcionando. · 

Vi nos últimos dias as reações dos bancários· 
de São Paulo e Porto Alegre, para evitar o fecha-· 
men!o das agências do Banco em suas cidades, 
com sensível prejulzo ao emprego. 

O apelo que faço da tribula do Sermo Federal, 
de uma forma especifica, é para salvar a ana;;ao do 
Banerj nessas cidades paraibanas, bem assim, de 
uma maneira mais arrçfa, para que sejam repensadas 
as medidas adotadas no socorro às instillições finan
ceiras, condicionando-as a manutenção do ~ 
dos trabalhadores a elas vil'lCIIados 

Estarei mantendo conta!o, diretarnente ou por 
correspondência com o Presidente do Banco Cen
tral, do Governo do Rio de Janeiro, e do Banco Boz
zano Sirnonsem, para que sejam audientes ês recla
mações dos bancários paraibanos. 

É extremamente necessário, antes de mais 
nada, salvar a nação, para garantir o eqlilíbrio do 
sistema financeiro. 

Mui!o obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a Ordem do Dia da Ses
são Deliberativa Ordinária a realizar-se amanhã, às' 
14h30min, a seguint8- . 

ORDEM DO DIA 
-1-

PROJETO DE RESO..UÇÃO · 
f\10 4, DE 1996 • 

(Em regime de urgência, nos tennos do 
Requerimento n<' 39, de 1996) ·· 

Votação, em turno único, do Projelo de Reso
lução n" 4, de 1996 (apresentado corno conclusão 
do Parecer n<' 13, de 1996, da Comissão de ASSUl
tos Económicos), que autoriza o Estado do t oC:an-

tins a prestar garantia no valor 'dé trinta e· qtiatio mi
lhões de reais, acrescida dos respectivos encargos 
financeiros (acessórios), junto ao Banco do Brasil 
SfA, destinada a financiar a execução do Programa 
de Cooperação Nipo-Brasileiro para Desenvolvimen
to dos Cerrados - PRODECER III - Piloto, a ser im-' 

·plantado no Município de Pedro Afonso, TO. 

-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO 

N•5, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos tennos do 

Requerimento n" 40, de 1996) 

Votação, em turno Úlico, do Projelo de ResoltJ
ção n<' 5, de 1996 (apresentado corno conclusão do 
Parecer ri'- 14, de 1996, da Comissão de Assuntos 
Econõmicos), que concede aulorização para elevação, 
temporária de limite de comprometimenlD e para con-: 
bata;:ão de operaç:OO de crédito extemo entre o Estado 1 

do Mato Grosso do $li e o FLrldo Frnancelro para De-,
senvolvimento da Bacia do Prata- FONPLA TA, no va-: 
lar de alé vinte milhões de dólares norte-americanos,. 
c4os rerusos serão destinados a financiar, parcial
mente, o Projeto de Pavimentação Asfáltica da Rodo
via MS-141, trecho lvinhema-Naviral. 

-3-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

. N~61,DE 1995 
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 

Emenda à Constituição n" 61, de 1995 (ri'- 182194, 
na Cárnara dos Deputados), que permite a admissão 
de professores, técnicos e cientistas estrangeiros 
pelas universidades brasileiras e concede autonomia 
ês instituições de pesquisa cientifica e tecnológica, 
tendo 

Parecer favorável, sob n" 5, de 1996, da Co
missão 

- de Constltulçao, Justiça e Cidadania. 
(Quinto e (jtirno dia de discussão) 

-4-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITl/IÇÃO 

f\10 68, DE 1 995 
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 

.Emenda à Constituição n" 68, de 1995 (n<' 163/95, 

.na Câmara dos Deputados), de iniciativa do Presl
, dente da República, que altera os arts. 71 e 72 do 
·Alo das Disposições Constitucionais Transitórias, in
. traduzidos pela Emenda Constitucional de Revisão 
.no1, de 1994, tendo 

· Parecer favorável, sob n2 1 O, de 1996, da Co-
.missão 
. -de Constituiçao, Justiça e Cidad<mia, com 
votos vencidos dos Senadores Josaphat Marinho, 
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Ademir Andrade, . Roberto Freire, Ronaldo Cunha O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) Está 
Lima, Benedita da Silva e Carlos Patrocínio. encerrada a sessão. 

(Primeiro dia de discussão) (Levanta-se a sessão às 16h39min.) 

Ata da 22ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 6 de fevereiro de 1996 

1.!! Sessão Legislativa Extraordinária da SQ.!! Legislatura 
Presidência dos Srs. José Samey, Teotonio Vilela Filho e Levy Dias 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE EXPEDIENTE 
PRESENTES OS SRS. SENADOFfES; AVISO 

Ademir Andrade- Antonio C:àilos Magalhães- DE MINISTRO DE ESTADO 
Antônio Carlos Valladares- Arlindo Porto- Artur da- N"21/96, de 30 de janeiro do rorrente ano, do Mi-
Távora- Bello Parga- Benedita da Silva- Beni Ve- nistro iJa Marinha, referente ao Requerimento 11' 7, ·de 
ras - Bernardo Cabral- Carlos Bezerra - Carlos Pa- 1996, de informações, do Senador Roberto Reqt.ião. 
trocinio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Couti
nho Jorge - Darcy Ribeiro - Edi~n lobão - Edua~
do Suplicy- tlcio Álvares - Emil1a Fernandes- Ep~
tacio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião 
Amim - Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Freitas 
Neto -· Geraldo Melo - Gerson Carnata - Gilberto 
Miranda - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira -
Hugo Napoleão - Humberto Lucena - !ris Rezende 
- Jader Barbalho - Jefferson Peres - João França -
Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Mari
nho - José Alves - José Bianco - José Eduardo 
Outra - José Fogaça - José lgnacio Ferreira -
José Roberto Arruda :J. José Sarney - Julio Cam
pos - Júnia Marise -I..auro ~ampos - Leo~r 
Quintanilha - levy Dias - Luc1dio Portela - Luc1o 
Alcãtara - Lúdio Coelho - Luiz Alberto de Oliveira 
-'- Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda -
Nabor Júnior - Ney Suassuna - Onofre Quinan -
Osmar Dias- Pedro Simon- Rarnez Tebet- Re
nan Calheiros- Roberto Freire - Roberto Requião
Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha 
Uma- Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Teo
tónio Vilela Filho - Valmir Carnpelo - Vilson Kleinü
bing - Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
A lista de presença acusa o comparecimento de 77 
Srs. Senadores. Havendo riúmero regimental, decla
ro aberta a sessão. , 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

o Sr. 12 Secretário em exercício, Senador An
tônio Carlos Valadares, procederá à leitura do Expe
diente. 

t lido o seguinte: 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho} O 
expediente lido vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Flaviano 

Mero: · 
S. Ex' dispõe de 20 minutos. 
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, o Governo Federal anuncia um con
junto de medidas visando estimular a geração de no
vos empregos no País, principalmente através do in
vestimento em áreas que normalmente absorvem 
mais mão-d&-abra, como conatrução civil, turismo. e 
a pequena e média empresa. Segundo a ütima edi
ção da ReviSta lstoÉ, este ano, a Caixa Econômica 
Federal vai investir R$4 bilhões do FGTS em habita
ção e saneamento. Conforme o jornal O Globo, de 
hoje, nos próximos dois anos o BNDES deverá des
tinar 11 bilhões para estimular a criação de novas 
vagas de trabalho. 

É uma notícia animadora e que já deveria ter 
sido tomada há mais tempo, uma vez que o desem
prego é um dos problemas que ri1ais aflige a po~
ção brasileira, principalmente as camadas mais po
bres, ronforme pesquisa do Instituto Gallup, feita em 
novembro de 95, encomendada pelo meu Partido, o 
PMDB. 

A pesquisa, realizada em 23 Estados com 
2. 70§ pessoas, mostra que o desemprego é a princi
pal Preoctllação de 42% dos entrevistados supe
rando a preocupação com problemas nas áreas de 
Saúde, Educação e SeguranÇa 
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Levantamento do Cadastro-Geral dos Empre
gados e Desempregados do Ministério do Trabalho, 

· feito de novembro de 1994 a novembro de 1995, 
mostra que nas grandes regiões com exceção do 
Nordeste, onde o emprego se manteve estável -, to
das as demais sofreram redução do número de em
pregos, com a perda de 340 mil e 1 90 postos de tra
balho. Somente na Região Sudeste foram mais de 
197 mil demissões. 

Os baixos índices de desemprego no País 
mostrados pelas estatísticas oficiais apenas masca
ram o fato de que, hoje, a grande maioria das ocu
pações apontadas como empregos é constituída de 
quebra-galhos nos quais se ganha salários m,uito 
baixos, oonforme cita recente publicação da revista 
Veja. 

Se juntarmos a isso o fato de que a tendência 
mundial é de maior produtividade, especialmente no 
setor industrial, o que leva naturalmente à diminui
ção da oferta de emprego nesta área. teremos um 
quadro ainda mais preocupante. 

Principalmente porque hoje, dos 65 milhões de 
trabalhadores que integram a chamada população 
economicamente ativa do Brasil, os dados do Institu
to Brasileiro de Geografia e Esta:tística-IBGE de
monstram que apenas 21 mühões integram o merca
do de trabalho legal e formal. Os 44 milhões restan
tes foram expulsos do mercado de trabalho formal, 
sobrevivendo no mercado informal, juntamente com 
inúmeros outros trabalhadores sem carteira assina
da 

Junte-se a isso, o fato de que as reformas ad
ministrativas que a maioria dos Estados está proce
dendo para adequar as suas finanças às necessida
des de investimento, certamente redundará em de
missões. O que agravará ainda mais o quadro social 
que hoje se verifica, principalmente nos Estados 
onde os setores da economia ainda são incipientes 
e não têm oomo absorver a mão-de-obra desempre
gada. 

No Acre, por exemplo, já se cogiia a demissão 
de 5 mil servidores. Conforme os sindicatos de tra
balhadores locais, esse número pode chegar a 1 O 
mil. Esse contingente deverá somar-se aos cerca de 
8 mil desempregados já existentes. no Estado, se
gundo levantamento do Serviço Nacional de Infor
mação de Emprego. 

É um dado que pode parecer insignificante 
diante dos altos números que aparecem nas gran
des metrópoles, mas não se comparado proporcio
nalmente à população economicamente ativa local. 
E com o agravante de tratar-se de um Estado extre-

mamente pobre, cuja economia está completamente 
estagnada e onde, infelizmente, o Governo ainda é o 
maior empregador. 

Independente da situação, o quadro certamen
te deverá repetir-se em outros Estados, o que de
monstra a urgência de o Governo colocar imediata
mente em prática as medidas de geração de empre
go que se propõem e que,. além de atacar a questão 
do desemprego, irá também fazer frente aos graves 
problemas sociais, especialmente nas áreas de ha
bitação e saneamento. 

Chegamos a um ponto, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores. em que emprego tende a significar 
um privilégio. Privilégio de participar do esforço oo
mu.m de geração de riquezas, privilégio de poder ga
rantir uma renda ainda que precária, privilégio de po
der projetar o seu próprio futuro, privilégio, enfim, de 
ter um e~rego. 

É preciso agir, intervir para reverter essa situa
ção que se toma cada vez mais perigosa, mais ex
plosiva. É urgente que, ao invés de excluir, o plano 
econõmioo do Governo FEideral possa incluir cada 
vez mais cidadãos brasileiros ao processo de produ
ção, garantindo-lhes, assim, a sobrevivência e de
volvendo-lhes a dignidade. 

Se formos capazes de criar um verdadeiro pro
jeto nacional de desenvolvimento, priorizando a pro
dução e tratando o emprego oom o respeito e os cui
dados que são precisos, aí, sim, estaremos cami
nhando para um futuro melhor. · 

Neste sentido, as medidas que estão sendo 
anunciadas pelo Governo Federal já são animado
ras. Espero, sinceramente, que o Governo consiga 
provar com ações ooncrletas tratar-se do início efeti
vo da ação governamental na área social. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

Concedo a palavra ao nobre Senador José Roberto 
Arruda. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo 
Cunha Lima. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre senador Valmir 
Campelo. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun
cia o seguinte disctrso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, fala-se muito hoje no custo-Brasil, do custo 
dos portos, das altas taxas de juros, da descapitaliza
ção da agricultura, da ineficiência do setor püJJioo, da 
nossa defasagem tecnológica ele, etc._ 

Na minha opinião, um dos mais onerosos oom- · 
ponentes do chamado custo-Brasil é nosso sistema 
de transporte rodoviário. 
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Impossível ignorar o caos que impera em nos
so sistema de transporte rodoviário, o número absur
do de acidentes, as pessoas mutiladas e mortas em 
nossas vias terrestres. 

Impossível, também, quantificar o número de 
negócios perdidos no Brasil em decorrência dos rou
bos de cargas e do desgaste excessivo dos veículos. 

O alarmante estado de conservação das nos
sas rodovias tem acarretado graves conseqüências 
socioeconômicas. 

Relatório elaborado pela Confederação Nacio
nal de Transportes, no ano passado, conclui que, 
em quinze das principais rodovias brasileiras anali
sadas, 82% da extensão só pode ser classificada 
nos enquadramentos "péssimo", "ruim" ou "regular". 

A sinalização dessas rodovias foi classificada 
como "péssima" e "regular" em mais de 84% da ex
tensão pesquisada O piso foi classificado como 
"péssimo" e •regular" em mais de 60% do percurso. 

A própria concepção técnica de engenharia 
das estradas também apresenta problemas estrutu
rais sérios, pois mais de 40% dos trechos rodoviá
rios pesquisados tiveram o item •engenharia" classi
ficado como "péssimo", "ruim" ou •regular". 

Em suma, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senado
res. o conjunto dos itens analisados nos dá um re
sultado realmente caótico da situação atual das es
tradas brasileiras, destacando-se, do ponto de vista 
negativo, alguns trechos rodoviários que seriam con
siderados casos de calamidade pública em qualquer 
país do mundo. 

Apenas para exemplificar, a estrada Cuiabá
Porto Velho é o que existe de pior no que diz respei
to à sinalização, pois 1 00% de sua extensão foi clas
sificada como "péssima", enquanto o piso de mais 
de 76% dessa estrada se encontra em estado "pés
simo" ou "ruim". 

Outra estrada igualmente em estado de calami
dade pública é a Brasüia-Salvador, tristemente fa
mosa pelo grande número de assaltos a ônibus de 
passageiros e caminhões, e que atualmente se en
contra com mais de 90% de seu piso classificado 
como "péssimo" ou "ruim", além de praticamente 
não dispor de sinalização. 

Lamentavelmente, não posso deixar de regis
trar graves problemas na sinalização das seguintes 
rodovias: Cuiabá-Porto Velho; Brasília-Salvador; 
Rondonópolis-Brasília; Belém-Brasilia; São Paulo
Cuiabá; Nstal-Salvador, Rio de Janeiro-Salvador; 
Rio-Bahia; Curitiba-Porto Alegre; Fernão Dias; Brasí
lia-Rio de Janeiro; São Paulo-Curitiba; São Paulo
Brasília 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é im
possível calcular os prejuízos econômicos e sociais 
decorrentes de problemas de fácil solução como es
ses. Negócios deixam de ser realizados, operações 
comerciais são desfeitas, sem falar no fluxo de turis
tas internacionais que perdemos em decorrência do 
estado de calamidade pública de nossas rodovias. 

O escândalo nacional hoje representado por 
nossas estradas, devoradoras de vidas humanas e 
de bens materiais, requer, mais do que nunca, espí
rito público e devoção a9 bem comum. 

O Brasil de hoje precisa crescer, movimentar 
suas riquezas e assegurar efetivamente a seus cida
dãos o sagrado direito de ir e vir. 

Tenho a convicção de que o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso determinará à sua equipe 
de Governo, em nome do bem-estar do povo brasi
leiro, o imediato prosseguimento das operações de 
conserto, da restauração das nossas rodovias. 

O sofrido povo brasileiro não merece o duplo 
castigo das estradas esburacadas e do ataque dos 
salteadores. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Geraldo Melo, 
por permuta com o nobre Senador Coutinho Jorge. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Pronun
cia o seguinte discurso •. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, cumpro, com 
muita honra, o dever de transmitir a esta Casa um 
relato sobre a experiência que vivi há poucos dias, 
quando, distinguido por um convite do Senhor Presi
dente da República, acompanhei-o em viagem à fn
dia. Não o faço apenas porque o Senado decidiu, há 
algum tempo, que, de volta das suas viagens, com
pete aos Srs. Senadores prestar o depoimento que 
testemunhe perante a Nação que não se ausenta
ram para fazer turismo. 

Penso que este depoimento vem reunir-se a 
outros que se fazem no momento em que muitos, 
até com certa leviandade, criticam a politica externa 
presidencial que passamos a fazer a partir da posse 
do Presidente Fernando Henrique à frente do Poder 
Executivo no Brasil. 

A importância desta viagem não é diferente 
das demais que o Presidente tem feito. Qualquer um 
de nós que saiu do Brasil antes de se iniciar a fase 
que estamos vivendo hoje e que tenha saído agora 
há de compreender, há de concordar. que a percep
ção do Brasil no exterior mudou. 

Eu mesmo sou um que testemunho o constran
gimento que tive muitas vezes, quando. em anos re-
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centes, viajava para fora do Brasil e as pessoas me 
olhavam como se eu fosse o autor da dívida externa 
e o responsável pelo atraso do seu pagamento. 

Ser brasileiro no exterior era alguma coisa des
confortável e, tanto quanto possível, uma condição 
que nenhum de nós fazia muita questão de procla
mar. Isso. que somente por obstinado amor a esta 
Pátria nos recusávamos a fazer, que era o disfarce 
da condição de brasileiro, está cedendo lugar, pouco 
a pouco. ao orgulho de nos apresentarmos fora do 
Brasil como brasileiros. 

Um depoimento semelhante prestei ao Senado 
quando assisti, em Washington, a uma reunião do 
FMI e do Banco Mundial. Percebia-se que o Brasil 
deixava de ser apenas um país que o mundo· via 
como responsável por uma dívida externa impagá
vel, dirigido por uma malta de incompetentes e cor
ruptos. Fosse verdade ou mentira, fosse real ou fal
sa. essa era a nossa imagem. 

Não sei se não temos o dever não o dever po
lítico do correligionário, mas o dever de brasileiro de 
registrar e de reconhecer que nós todos passamos a 
dever ao Presidente Fernando Henrique a constru
ção de uma imagem diferente, parecida com a reali
dade de um povo que luta pela construção da um 
novo destino, parecida com a realidade de um país 
que tem um grande futuro na sua inserção interna
cional, parecida com o direito que temos de aspirar· a 

· que a nossa voz seja ouvida e que sejamos olhados 
com respeito. 

O Sr. Jefferson Peres - Senador Geraldo 
Melo, perrnfte-me V. Exi. um aparte? 

O SR. GERALDO MELO Com muita honra, 
Senador Jefferson Péres. 

O Sr. Jefferson Peres - Senador Geraldo 
Melo, não conheço nada de mais pequenino, de vi
são mais curta, do que as críticas feitas ao Presiden
te da República pelas viagens que empreende ao 
exterior. Evidentemente que essas viagens são pro
veftosíssimas para o País; não apenas melhoram de 
imediato a imagem do Brasil no exterior, como, a 
médio e longo praio; têm por efefto melhorar as re
lações comerciais e atrair capitais externos dos 
quais muito preeisamos. Como V. Exi. bem frisou, no 
entanto, pouco adiantaria o Presidente do Brasil de 
ontem viajar para o exterior; um pafs mergulhado na 
corrupção, no descontrole inflacionário, um país sem 
rumo, um país desgovernado, quase. Mas o Presi
dente Fernando Henrique viaja para o exterior com 
uma retaguarda e com a credencial de estar, real
mente, governando um País que, pelo menos, en
controu o caminho da recuperação. Penso que a 

Oposição comete um grande erro ao fazer essas crí
ticas. Ontem, ouvi um Deputado do PT, daqueles 
mais lúcidos, dizer, com absoluta razão, que a opo
sição precisa entender que o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso não é presidente do regime militar 
e nem é o Sr. Fernando Collor de Mello. Sua ExCS:. 
lência é uma outra pessoa, de um outro Governo, de 
um outro Brasil. Portanto, a Oposição precisa se re
ciclar, tomar-se mais refinada, mais sofisticada, sob 
pena de estar insistindo em um discurso que não 
tem nada mais a ver, repito, com a situação do Bra
sil atual. V. Ex• pode dar o seu testemunho nesse 
sentido, porque acompanhou o Presidente em sua 
última viagem. Muito obrigado, Senador, pela opor
tunidade do aparte. 

O SR. GERALDO MELO - A palavra de V. 
Exª, alérn de enriquecer o meu pronunciamento, traz 
a ele um conteúdo de autoridade que o comporta
mento de V. Exa nesta Casa já granjeou com muito 
merecimento. 

Portanto, as viagens de Sua Excelência contri
buem no sentido de mudar essa realidade, o que 
não é importante para satisfazer a nossa vaidade. 
Graças à nova moldura que cerca a imagem do Bra
sil no mundo, pouco a pouco, este Pafs deixou de 
ser uma aventura para os investidores, os governos. 
As instituições bancárias passaram a trazer o seu 
conhecimento, os seus investimentos e, assim, con
tribuem para essa anquiietura, para a construção da 
nova realidade da nossa Pátria 

E a fndia? Por que a fndia? Que importância 
teve essa visita em particular? 

Em primeiro lugar, o Brasil estava em falta com 
a fndia há muitos anos, pois foi visitado por dezenas 
de autoridades daquele país. O Brasil já recebera, 
inclusive, a visita da Primeira-Ministra lndira Ghandi 
há mais de vinte anos e não retribuíra essa visita até 
agora De certa forma, no discurso do Presidente da 
República da fndia, por ocasião do banquete ofere
cido ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
não deixa de estar presente uma certa marca dei 
desgosto, quando disse. a certo momento, mais ou 
menos estas palavras: "Foi preciso que um país se 
con~truísse na América do Sul, que uma civiliza
ção ali se estabelecesse e que V. Ex• chegasse à 
Presidência do Brasil para que, enfim, no dia de 
hoje, se completasse a viagem de Pedro Álvares 
Caf?ral na busca do caminho marítimo para as 
ilhas•. Na realidade, ali estava a manifestação, de 
agrado pela nossa presença e, de certa maneira, a 
manifestação de desagrado pela desatenção do 
Brasil com aquele país. 
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A fndia representa um desafio a todos os que 
tiverem a curiosidade intelectual para procurar com
preendê-la. Um pais onde não vivem entre 160 a 
170 milhões de brasileiros, mas quase 1 bilhão de 
indianos em um terço do território do Brasil, cuja po
pulação era estimada em 903 milhões de habitantes 
em 1993. Um pais com um PIB da ordem de 
US$300 bilhões, ou seja, o equivalente à metade do 
PIB do Brasil em números redondos. Possui 900 mi
lhões de habitantes. Significa que, se temos aqui 
uma renda per capita de mais de US$3 mil, lá se 
tem uma renda per capita de apenas US$300. 

Naquele país vivem mais de 40 milhões de 
pessoas que já nasceram, que vivem e vão morrer 
sem jamais terem passado uma noite de suas vidas 
ao abrigo de um telhado; que nunca moraram se
quer em um barraco de uma favela. Habitantes das 
ruas, das avenidas, das cidades quentes, corno 
Bombaim, das cidades às vezes frias, como Nova 
Délhi. Entretanto, quando o Brasil produziu 80 milhõ
es de toneladas de grãos no ano passado, a fndia 
estava produzindo 180 milhões de toneladas de grã
os. Um pais que tem uma estrutura fundiária sobre a 
qual precisamos nos debruçar, nós que estamos 
pensando em reforma agrária no Brasil. Ali não exis
tem propriedades agrfcolas maiores do que 30 hec
tares e, apesar disso, produziu 180 milhões de tone
ladas de grãos. 

. · Não estou recomendando nada desse tipo nem 
para este pais nem para nenhum outro. Estou ape
nas dizendo que aqueles que sustentam a tese de 
que a grande, a enorme propriedade é inseparávei 
de qualquer avanço na produção agricola precisam 
pensar um pouco sobre a realidade da fndia, pois, 
apesar de todos esses desafios, aquele pais ainda 
se permite o luxo de gastar, como gasta, as fortunas 
que investe em defesa e armamento. A fndia já ex
plodiu uma bomba atõmica e tem pesquisas muito 
avançadas no campo nuclear. E, pelo fato de ter de
dicado esse conhecimento à explosão da bomba, 
tem certa qificuldade em sustentar que as utiliza 
para fins pacíficos. Aquele país desfilou em nossa 
frente modelos modernos de tanques, um míssil ba
lístico e um avião Mig de modelo soviético, um Mig 
de construção indiana. 

Um pais do outro lado do mundo, cujo fuso ho
rário é oito horas e meia de diferença do nosso, mas 
que aceita dizer e gosta de dizer que nós somos a 
fndia das Américas e eles são o Brasil do continente 
asiático; um país que tem o que hos oferecer, que 
tem o que nos dar e que precisa receber o que nós 
podemos oferecer. 

Lá foi o nosso Presidente em uma missão à 
frente de uma comitiva de alto nível, integrada por 
quatro Ministros Ministro da AgricuHura, Ministro 
das Relações Exteriores, Ministro da Ciência e Tec
nologia e o Chefe do Gabinete Militar -, pelo Secre
tário da SAE e par dois Parlamentares um Senador 
e um Dep~do federal. Essa foi a comitiva que lá 
esteve. 

Vi o respeito que se tem, hoje, pelo Presidente 
deste Pais e o sentimento, o desejo, a vontade, a 
aspiração que têm as instituições e o povo indiano 
de criar uma fraternidade efetiva com o nosso País. 
Voltei dessa viagem orgulhoso da minha condição 
de brasileiro. Voltei dessa viagem confiante de que 
não tenha sido apenas um re9istro, um momento 
efémero, fugaz a ser noticiado pela imprensa do 
Brasil e da fndia, mas sim um momento de constru
ção de uma relação entre dois povos com um gran
de papel a desempenhar, juntos, nos fóruns interna
cionais, diria até um papel chave agora, quando se 
discute a recomposição das Nações Unidas e de um 
novo modelo de seu Conselho de Segurança. Um 
pais que tem uma linguagem comum e propostas 
comuns para fazer ao mundo. Foi lá, nesse pais, 
que o Presidente Fernando Henrique, na condição 
de único Chefe de Estado convidado de honra para 
as cerimônias de comemoração do Dia da República 
da fndia o sete de setembro desse pais, que se co
memora no dia 26 de jalleiro de cada ano -, junta
mente com os demais membros da comitiva, estive
mos e é com essas esperanças que de lá voltamos. 

Eü precisava dar esse depoimento à Casa, o 
que faço com muita alegria e satisfação. Muito obri
gado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma, por 
permuta com o Senador José Roberto Arruda 

S. E~ dispõe de vinte minutos. 
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Sr% e Srs. Senadores, peço permissão para 
roubar alguns minutos de V. Ex"s, para associar-me 
aos protestos feitos por este Plenário contra as acusa
ções ao Senador Ramez Tebet, ilustre Relator da Stb- _ 
comissão que estuda o Projeto Sivam/Siparn. 

Faço-o 11ão na qualidade de companheiro de 
Ramez T ebe~ mas porque tenho assistido muitos 
Senadores usarem a tribuna para comentar, criticar, 
elogiar oll analisar o Projeto Sivam. 

Está aqui presente o Senador Bernardo Cabral, 
com quem tive a honra de trabalhar por mais de dois 
anos, quando S. E~ era Ministro da Justiça, e pri-
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vando da sua amizade por mais de dez anos. Muitas 
vezes conversava com S. Exª sobre os projetõs ·que 
sempre se alinhavaram para o desenvolvimento da 
Amazônia. Surgiu o projeto Calha Norte, que cami
nhou, e bem, e ultimamente está à mínguà por falta 
de recursos. As construções nessa região foram fei
tas sempre com a atuação das Forças Armadas, 
cuja presença não podemos deixar de enaltecer, 
pois é a única que realmente pode permanecer por 
longo tempo na região, muitas vezes inexplorada ou, 
se explorada, de forma inadequada sob a ganância 
de forças externas. 

Tenha recebido, cama muitas dos Srs. Sena
dares, dezenas de cartas posicionando-se cantra,"à 
favor e trazendo dúVidas sabre o Sivam. E tenho tida 
o privilégio de quase diariamente receber todo cari
nho e atenção do Senador Ramez T ebet, que nunca 
demonstrou dificuldade em explicar ou tentar escla
recer as dúvidas que possuímos a respeito do as
sunto. Sabre as questões que não puderam ser res
pondidas de pronta, fizemos alguns memorandos 
que S. Ex• prontamente levava para estudar e, em 
menos de 24 horas, nas respondia 

Mas assamo hoje à tribuna para deixar clara 
meu apoia, minha confiança e a certeza de que a 
Senador Ramez Tebet, coma todas os membros da 
Supercamissão, estudam o projeta SivamiSipam 
com um única objetivo: o bem e a tranqüilidade da 
Pátria brasileira. 

No jornal O Globo da última domingo, li a se
guinte noticia à página 58: 

"As armas do "CZAR das drogas". Mili
tar que vai liderar a luta contra a tráfico nos 
EUA prega a cooperação latina-americana" 

Sabe V. Ex•, Senador Bernardo Cabral, que 
muitas vezes me mandou, como Diretar da Policia 
Federal, representá-lo nas discussões sabre a parti
cipação ou não das Forças Armadas na luta contra a 
narcatráfica, que sempre foi princípio das nossas 
Forças Armadas nunca se envolver na luta direta, 
cama se policiais fossem, na combate ao tráfico de 
dragas. 

E trouxe relatório a V. Exª em que o Comanda 
Militar Americana, o Comanda Sul, com sede no Pa
namá, desejava criar uma força internacional que 
pudesse realmente combater o tráfico de drogas. 
Por mais de uma vez, pelas próprias Forças Armà
das, fui indicado para discutir o assunto com as au
toridades americanas. E vejam V. Exªs, aqui rio pro
jeto do General McCaffrey, que será a nova "czar 
das drogas" e atual Comandante da Exército ameri-

cano, as setas mostram que .. o tráfioo passa, real
mente, pela Região AmazóniCa 

Então, quando se fala em Proi?fo Sfvarn/Si
pam, tem que se falar no interesse da segurança na
cional. Porque ainda um Diretor do FBI afümou em 
Davas, na Suíça, que um dos cartéis do narootráfico 
acredito que seja o de Gál i, o maior lucrou. nesse 
último ano, US$7 bilhões. Para efei!os da compara
ção, a lucro gigante da IBM em 1994 fofde.US$2,9 mi
lhões, menos da metade. Podem V. Ex'S 'l8rificar a 
força ecanõmica que possui esse cartel: e os outros, 
quando se fala que mais de US$200 b1liães circulam 
no mercado sujo das drogas entre aplicações, lava
gem de dinheiro, branqueamento de rectnsos ilícitos. 

Então, Senador Bernardo Cabral falo com V. 
Ex• ·por ser meu amiga e par confiecer profunda
mente a Região Amazônica -.fendo um livro intitula
da "Amazônia-Contradições no Paraíso Ecológico", 
de Samuel Assayag Hanan e Ben Hur Luttembarck 
Batalha o Ben Hur que me ofereceu esse livra vi, 
na suas ponderações, o que não discutimos aqui, 
Senador Elcia Alvares, que é o Projero Sipam. Dis
cute-se muito sabre o Sivam. sobre sua oportunida
de ou não, mas não presenciei nenhum Senador 
nesta Casa criticar um projeto para a Amazônia 
Pode-se discutir a método de elaboração da contra
to, mas todas aqui são unânimes de que é preciso 
um projeto que tenha principio e fim para proteger a 
Região Amazônica Não só proteger, mas desenvol
ver as riquezas que se encontram no subsolo e que 
são cobiças internacionais. 

Diz ainda: 

"Manaus, a Capital veroe do Planeta, 
possui proporcionalmente maior número de 
favelas da que a cidade do Rio de Janeiro. É 
a pobreza no paraíso ecalógi::o, a miséria a 
medrar no seio de um fantásticcr tesouro de 
matérias-primas, que, dizem alguns, deve 
ser mantido intocável e intocada,• 

Nesse livro os aulores salientam o que 
se deve buscar: 

"Normalmente a falta de conhecimento 
sobre a realidade da Amazônia e da capaci
dade de mobilização de seus povos conduz 
a conclusões errôneas sobre a estratégia 
para proteção da biodiversidade. A sensa
ção que se tem é de que a opinião pública 
internacional se esquece da existência de 
comunidade de seres· humai!OS, preferindo 
acreditar que baSta criar unidades de con
servação em áreas indígenas· para proteger 
a bioma tropical. Nada mais in[ênuo." 
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E seguem alguns itens, que ofereço ao conhe
cimento dos Srs. Senadores, e que estão no Projeto 
Sipam e que fundamentam a importância de se 
apreciar, com rapidez, o projeto que aqui se discute. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex>
um aparte? 

O SR. ROMEU TUMA - Pois não, Senador, 
com muito prazer. 

O Sr. Bernardo Cabral - Senador Romeu 
Tuma, se Cervantes pudesse reviver, ele hoje escre
veria uma segunda obra clássica; não seria apenas 
Dom Quixote de La Mancha: ele escreveria sobre 
Romeu Tuma, homem que tem dedicado a sua vida 
no combate ao narcotráfico. Todas as vezes que V. 
Ex• aborda esse problema, um sentimento me inva
de, porque fui testemunha da sua contribuição, que 
é valiosa e que este País jamais resgatará, no com
bate ao narcotráfico, às vezes até à custa da sua 
própria lida, da tranqOilidade de seus familiares. 
Hoje V. Ex• faz uma espécie de ligação, uma simbio
se entre o que poderá haver com o Projeto Sivam e 
o combate ao nancotráfico e neste ponto estamos 
todos de acordo. Não há nenhum Senador que seja 
contra o projeto em si, sistema de vigilância da área 
Estamos querendo saber o que existe por !rãs desse 
contrato. Quem no seu patrocínio ou na defesa dos 
seus interesses está amealhando recursos inconfes
sáveis? Queremos saber quem se benefiCiará ou 
quem se locupletará com um projeto dessa natune
za. Vale a pena saber que V. Ex~ é um defensor da 
Amazônia. No meu Estado, V. Ex2 já tem a cidada
nia por deferência do povo. Quero dizer-lhe que é 
bom que V. Ex>- aborde o problema do narcotráfico, 
e fazendo como disse, há pouco, que, através do 
Panamá, queriam pôr uma espécie de bridão à nos
sa soberania nacional, por meio de convênios mas
carados na defesa do nancotráfico, mas para pode
rem ter trânsito em nosso País. V. Ex" foi um dos 
que se opuseram com veemência, merecendo, com 
isso, o meu decidido apoio corno merece agora no 
discurso que está fazendo. 

O SR. ROMEU TUMA - Agradeço a V. Ex", 
nobre Senador. Dirigido por V. Ex•, muitas vezes de 
mãos dadas, caminhamos em defesa dessa sobera
nia brasileira e na luta contra o crime organizado 
que sempre tentou, por intermédio das suas frontei
ras, por essa falta de vigilância das nossas forças 
policiais, penetrar em nosso território. 

Nessa nota que o jornal O Globo publicou no 
'domingo, o General Oziel, Senador Elcio Alvares, 
disse ao Presidente do Panamá para instalar, lá, no 
Panamá, a sede de uma força intemacíonal para 

combater as drogas. No entanto, não podemos per
der essa soberania pela dignidade, pela consciência 
dos brasileiros que sempre se opuseram à instala
ção, em nosso território, de forças do crime organi
zado. Ternos que reagir, ternos que proteger a nos
sa Amazônia 

O Ministro da Aeronáutica disse que precisou 
deslocar um equipamento do Sindacta, que está no 
Nordeste, para tentar, ainda que minimamente, con
trolar os véios na Região Amazónica 

Eu me permitiria ler. neste livro, o que se busca 
na Região Amazónica que está dentro do Projeto Si
pam: 

·- proteção da biodiversidade, com 
adoção de tecnologias preventivas e correti
vas. mitigadoras dos impactos ambientais 
adversos em todas as atividades modifica
doras do meio ambiente; 

- elaboração de legislação ambiental 
estadual estribada num órgão estadual de 
meio ambiente com estrutura operacional e 
tecnológica, para defender a flora e a fauna 
e controlar as fontes pontuais e não pon
tuais de poluição; 

Ao órgão central federal competirá, 
além da gestão de política ambiental nacio
nal, o exercício da ação supletiva e de apoio 
tecnológico aos órgãos estaduais;• 

Respaldo-me no livro, porque minha memória 
não pemnitiria, com tanta clareza, esclarecer V. E* 

•- capacitação dos recursos humanos 
do órgão estadual de meio ambiente, habili
tando-os para as ações de conservação e 
de controle ambiental; 

- incentivo à pesquisa e à tecnologia 
como fonte orientadora do manejo florestal, 
da aqüicultura e da recuperação das áreas: 
degradadas. Deve-se ter clareza de que a 
ocorrência da degradação ambiental se 
deve a deficiências no conhecimento tecno
lógico, mas muito mais à falta de vontade 
política para eliminar tal atraso; 

- defesa e preservação do índio e da. 
cultura indígena, assumidas corno um dever 
a ser cumprido pelos brasileiros, com con· 
viação, diferentemente do que ocorreu no 
passado; 

- preservação do caboclo, libertando
o da condição de mendigo, indigente ou po
bre coitado e, através de emprego digno, 
proporcionando-lhe educação, saúde e es
perança de vida • 
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Essas previsões instaladas neste livro de estu
dos da Amazônia estão dentro do Projeto Sipam. 

10 uma parte muito minguada de toda -a gran
diosidade do Projeto Sipam. 

O Sr. Elcio Alvares - Permite-me V.Ex• um 
aparte? 

O SR. ROMEU TUMA -Ouço V. Ex• com pra
zer, Senador Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares - Ouço, com muita satisfa
ção, o empenho reiterado de V. Ex•. exatamente 
quando o pronunciamento se dirige ao combate de 
uma das formas mais nefandas de atividade humana 
que é o narcotráfico. E a propósito, eminente Sena
dor Romeu Tuma, quero fazer hoje referência à car
ta, já publicada pela imprensa, do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, dirigida ao Presidente do 
Senado da República, Senador José Sarney. O Pre
sidente Fernando Henrique, assumindo a responsa
bilidade política do Executivo, frisa, com empenho, 
que o Projeto Sivam tem como objetivo não só pro
teger a riqueza natural da área amazónica, mas tam
bém combater o contrabando. Quero trazer a V. Ex• 
e a esta Casa um dado que já é do nosso conheci
mento, mas talvez não o seja de todo o País, de 
acordo com levantamentos realizados no mês de ju
lho até a presente data. Vem aumentando com in
tensidade que chega a assustar o número de võos 
clandestinos sobre o território amazónico. Esses da
dos já se encontram em poder do Governo brasilei
ro, e temos, aqui, um projeto, já em tramitação, que 
permite às nossas Forças Armadas abaterem qual
quer aeronave que venha a sobrevoar, de forma 
clandestina, o território brasileiro. Esse aumento o 
de número de võos já inteiramente documentados 
diz bem dos vãos clandestinos que já estão ocorren
do na Região Amazónica. Ninguém tem dúvida, no
bre Senador Romeu Tuma, de que o narcotráfico 
deve dominar nesses võos. Infelizmente, dentro des
sa região, que está inteiramente desprotegida do 
controle de aparelhos modernos a exemplo de rada
res e outros aparelhos que, realmente, têm o contro
lede võo -, esses võos se fazem de forma impune e, 
até certo ponto, sem o controle rigoroso que deve 
ter. Acredito, nobre Senador Romeu Tuma, já que 
estamos na iminência de votar o Projeto Sivam, de 
que esse Projeto vai, efetivamente, resolver a situa
ção da Amazônia; não tenha dúvida, nobre Senador 
Romeu Tuma, de que um dos pontos que vamos ter 
aqui, para regozijarmos quando o Senado tiver vota
do o Projeto, será exatamente este~ Vamos reprimir 
o narcotráfico, porque infelizmente e esses dados 
eu os tive em mãos na condição de Líder do Gover-

no e eles, certamente, virão a debate agora é as
sustador o crescimento dos vôos clandestinos sobre 
a Amazônia. Esse é um dado que considero funda
mental. Independentemente disso, nobre Senador 
Romeu Tuma, eu gostaria de dizer que acredito, sin
ceramente, que vamos ter na Amazônia motivo de 
muito orgulho. Não apenas situar a Amazônia como 
hoje é feito como uma referência de riqueza natural. 
Acreditei sempre e exerci o Ministério da Indústria, 
Comércio e Turismo pelo período de um ano que a 
Amazônia, efetivamentê, é um ponto para o ecoturis
mo dos mais privilegiados do mundo. O livro, aí, res
salta um aspecto inerente às grandes populações 
urbanas, que é o crescimento de favelas. Mas quero 
dizer a V. ~que olho a Amazônia com os olhos do 
brasileiro que tem entusiasmo por essa área. Acima 
de tudo, eminente Senador Romeu Tuma, vejo na 
Amazônia um potencial fantástico para o desenvolvi
mento do ecoturismo. Portanto, vamos torcer, vamos 
estimar que possamos desenvolver o Projeto Sivam, 
inclusive conforme V. Exã falou: aí também temos 
acoplado o desenvolvimento do mapeamento da Re
gião. Que isso permita não só a proteção das nos
sas riquezas minerais, das nossas riquezas naturais 
e, sobretudo, o combate ao narcotráfico. Felicito, 
mais uma vez, a V. Ex•, independentemente da tra
dição da sua vida ligada à atividade policial. V. Exª, 
como Senador da República, tem-se revelado um 
homem inteiramente afinado com todos os proble
mas nacionais. E esse é um motivo de grande satis
fação para os seus amigos e admiradores. Quem 
conheceu a legenda do Delegado Romeu Tuma, 
desde o momento em que investiu no honroso man
dato de representante do povo de São Paulo e que
ro dizer isso também com muita satisfação, por ser 
seu admirador eleger-se Senador da República do 
Estado de São Paulo é um galardão que enfeita 
qualquer vida pública. E V. Exª está nos âando uma 
demonstração a cada dia de convivência, não só 
pelo trato pessoal, o trato lhano, afável, mas está se 
revelando, sobretudo, um homem afinado com a 
realidade do seu País. Portanto, parabenizo o seu 
pronunciamento e faço votos sinceros de que, apro
vado o Projeto Sivam, possamos ter nele, realmente, 
um combate cada vez mais efetivo ao narcotráfico, 
para que não paire sobre essa região, tão bonita, 
uma nódoa terrível, como é essa nódoa de tráfico de 
drogas e entorpecentes. 

O SR. ROMEU TUMA - Agradeço profunda
mente a V. Ex• pelo aparte ao meu pronunciamento. 
E as referências de ordem pessoal, eu as inscrevo 
em meu coração ·pela amizade e pelo carinho com 
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que V. Ex• tem sempre me tratado e, acredite, estou 
emocionado. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, recebi uma 
revista editada pela Polícia Federal, Indícios, pri
meiro número, escrita em Português e Inglês, em 
que a Polícia Federal apresenta o Projeto Pró-Ama
zônia, um projeto que nasceu das necessidades da 
Polícia Federal, a fim de efetivar seu trabalho na Re
gião Norte do Pais, abrangendo todos os Estados da 
Amazônia Legal. Infelizmente, o projeto ainda está 
no papel. Não há verbas, pelas próprias dificuldades 
que o mercado internacional impõe aos recursos 
que o Brasil solicita. 

Para terminar, S. rresldente, no Correio Bra
ziliense do dia 02, foi publicada matéria "Drogas! 
Nova Guerra Mundial." A própria ONU busca mais 
informações para se incorporar definitivamente à 
luta contra as drogas. 

Concluindo, digo que o que me trouxe a esta 
tribuna hoje foi o crédito, a confiança que tenho no 
Senador Ramez Tebe~ que está desempenhando o 
melhor de sua atividade de inteligência, para apre
sentar um relatório que espelhe tudo aquilo que tem 
podido analisar dentro do contexto do Projeto Si
vam'Sipam. 

Agradeço a V. Ex" pela paciência em me ouvir. 
Era o ql.Je tinha a dizer, Sr. Presidente. · 
A SRA. JÚNIA MARISE -Sr. Presidente, peço 

a palavra como Líder. 
· O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia Marise, 
como Líder. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Lí
der. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, 
SRA.s e Srs. Senadores, tenho em mãos publicação 
de um dos jornais de circulação nacional, Folha de 
S. Paulo, com a seguinte manchete: "Governo rete
ve 56% de verba para a infância" 

Veja bem, Senador Valmir Campelo: 

"Ministérios investirall'\ só r$1 ,6 bi dos 
r$3,8 bi destinados a programas de apoio a 
crianças e adolescentes. O Governo Fer
nando Henrique Cardoso não investiu, em 
95, nem sequer a metade do orçamento pre
visto para atender à criança e ao adolescen
te. Esse é o resultado de pesquisa sobre de
sempenho orçamentário dos programas 
para infância até setembro de 95. 

O mesmo Governo que anunciou prio
ridade para a área social de R$3,8 bilhões 
aprovados no Orçamento da União de 1995 
para programas de saúde, educação e as-

sistência social e infantis repassou, até se
tembro, somente R$1 ,6 bilhão, ou seja, ape
nas, 43,4%. 

Essa é uma das conclusões do "Orça
mento da Criança", um estudo do IPEA (Ins
tituto de Pesquisa Económica Aplicada) li
gado ao Ministério do Planejamento -, FAE 
(Fundação de Assistência ao Estudante) do 
Ministério da Educação e Unicef (Fundo 
das Nações Unidas para a Infância) ( ... )" 

que realizaram esse levantamento baseados 
nos recursos orçamentários de 1995. Basta dizer 
que: 

"Os programas de educação, tidos 
como prioridade pelo Sr. Fernando Henrique 
Cardoso e com dotação orçamentária de 
R$272,6 mil, receberam apenas 1 ,4% até 
setembro, quando faltavam apenas dois me
ses para o final do ano letivo. • 

"Na área de saúde, a maior parte das 
despesas foi com pagamento de assistência 
médico-hospitalar. 

A distribuição gratuita de medicamen
tos básicos, no entanto, recebeu apenas 
17% do dinheiro previsto. 

A versão final do "Orçamento da Crian
ça" será enviada, no final de fevereiro, a to
das as PreteituJPS do País e entidades que 
acompanham projetas" 

e programas subsidiados ou apoiados pelo Go
verno Federal. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, en
focamos mais uma vez essa situação, que agora. 
se tornou mais clara e transparente por conta des
ses dados que a imprensa divulga Esse levanta-·. 
menta leito pelos órgãos citados, baseados no Or-· 
çamento da União para 1995, eonstata assim que, 
na verdade, o Governo Federal se omitiu diante 
dessa grave situação que hoje tomou conta da 
Saúde Pública em nosso País, apesar de ter recur
sos orçamentários destinados a programas de 
atendimento à criança, ao menor, às creches e 
aos adolescentes, que impediriam que nossa po- . 
pulação continue a morrer nas filas de atendimen
to, ponque aplica apenas 17% desse Orçamento. 
para a área de atendimento gratuito à saúde da . 
população. 

Queremos reforçar aqui, Sr. Presidente, SRA.s. 
e Srs. Senadores, mais uma vez, nossa preocupa" · 
ção diante dessa situação que é hoje uma realidade. . 
A opinião pública do nosso País deve saber que o 
Govemo do Sr. Fernando Henrique Cardoso, apesar 
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das promessas e da palavra empenhada em sua 
campanha quando definiu apoio à criança, à Saúde 
Pública, à Educação como prioridades em seu Go
verno, se eleito -, lamentavelmente não aplicou cor
retamente os recursos orçamentários de que dispu
nha, aprovados pelo Congresso Nacional e sancio
nados pelo próprio Presidente da República, deixan
do, certamente, nossa população cada vez mais em
pobrecida e nossas crianças sem assistência e sem 
apoio do Governo Federal. 

Mais grave ainda, quando constatamos, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, que temos hoje neste 
País 35 milhões de crianças carentes e abandona
das; esse número é maior do que a população de 
toda a Argentina e, lamentavelmente, apesar de' ter 
recursos para isso, o Presidente da República sim
plesmente os ignorou, assim como ignorou as crian
ças, os pobres, a Saúde Pública e a Educação em 
nosso País. 

Por isso estamos aqui, mais uma vez, reforçan
do neste nosso pronunciamento essa denúncia pu
blicada pela imprensa nacional: para dizer que é 
preciso que o Sr. Fernando Henrique Cardoso, Pre
sidente da República, repense seu programa, repen
se suas ações e, efetivamente, passe das palavras à 
prãtica e priorize aquilo que vem ignorando; lamen
tavelmente, estamos convivendo com crianças e 
adolescentes, todos eles expostos à mendicância e 
à delinqüência. 

Essa denúncia, repito, Sr. Presidente, é grave; 
é grave e merece uma resposta por parte do Presi
dente da República, que não pode se calar diante 
disso. Faço esse chamamento para que Sua Exce
lência diga ao País as razões de sua omissão com 
relação à liberação de recursos orçamentários para 
a implantação de programas voltados para a criança 
e para essa população de excluídos que temos hoje 
no nosso País. 

Durante o discurso da Sra. Júnia Mari
se, o Sr. Teotonio Vilela Rlho, 1• Vice-Presi
dente, deixa a cederia da Presidência que é 
ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O Se
nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória n2 1.288, de 1~ de fevereiro de 1996, que "dis
põe sobre medidas de fortalecimento do Sistema Fi
nanctliro Nacional e dã outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4" e 5" do art 2~ da Resolução 02 
1/89-CN, fica assim constituída a comissão mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Jãder Barbalho 
Ney Suassuna 

Bello Parga 

Senadores 

Suplentes 

PMDB 

RamezTebet 
Nabor Júnior 

m. 
F rancelino Pereira 

Freitas Neto 
RomeroJucã 

Pedro Piva 

Sebastião Rocha 

Eduardo Suplicy 

Titulares 

BenitoGama 
Luciano Pizzato 

Gonzaga Mota 

Airton Xerez 

ESDB. 
Jerfferson Peres. 

PDT 

Darcy Ribeirq 

PT 

Laura Campos 

Deputados 

Suplentes, 

Bloco (PFL-PTB) 

Raimundo Santos 
Giro Nogueira 

PMDB 

EdinhoBez 

PSDB 

Antônio Kand[( 

PPB 

Francisco Domelles Delfim Netto, 

PDT 

Miro Teixeira Giovanni Queiroz 

81 OCO lP! -PSD-PSC) 

Francisco Horta Welinion Fagundes 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendãrlo para a trami
tação da matéria: 

Dia 6-2-96 designação da comissão mista; 
Dia 7-2-96 instalação da comissão mista; 
Até 7-2-96 prazo para recebimento de emen

das e para a comissão mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade; 

Até 16-2-96 prazo final da comissão mista; 
Até 2-3-96 prazo no Congresso Nacional. 
O SR, PRESIDENTE (José Sarney) - O Se

nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória n21.289 de 1• de fevereiro de 1996, que "con
cede isenção do Imposto sobre Produtos lndustriali-
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zados IPI na aquisição de equipamentos, mãquinas, 
aparelhos e instrumentos•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos 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: 

Titulares 

Fernando Bezerra 
Gilberto Miranda 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

Onofre Quinan 
GersonCamata 

PFL 

João Rocha Edison Lobão 
.Júlio Campos Jonas Pinheiro 

ESUE! 
Pedro Piva Coutinho Jorge 

PTB 

Valmir Campelo Arlindo Porto. 

PSB 

Ademir Andrade 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Júlio César 
Luiz Braga 

Dilso Sperafico 

Bloco (PFL-PTB) 

Murilo Pinheiro 
~ Osório Adriano 

PMDB 

Marcelo Teixeira 

PSDB 

Welson Gasparani Antônio Balhmann 

PPB 

João Ribeiro 

Fernando Lyra 

Severino Cavalcanti 

BLOCG-{PS-B-PMN) 

José Carlos Sabóia 

PCdoB 

Aldo Rebelo Haroldo Lima 
De acordo com a Resolução nº-1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 6-2-96 designação da comissão mista; 
Dia 7-2-96 instalação da comissão mista; 
Até 7 -2-96· prazo para recebimento de emen

das e para a comissão mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade; 

Até 16-2-96 prazo final da comissão mista; 
Até 2-3-96 prazo no Congresso. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Se

nhor Presidente da República editou a Medida Provi· 
só ria nº- 1.290, de 12 de fevereiro de 1996, que r,sen
ta do Imposto de Importação e do Imposto sobre 
Produtos lndusbializados bens de informática adqui· 
ridos pelo Tribunal Superior Eleitoral". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos§§ 42- e 5" do art :!"da Resolução n" 
1/89-CN, fica assim constituída a comissão mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Gerson Camata 
Raviano Melo 

João Rocha 

Senadores 

Suplentes 

EMm 
Casildo Maldaner 
Nabor Junior. 

PFL 

José Agripino Maia 
JoséBianco 
Vilson Kleinübing 

ESUE! 
José Roberto Arruda Coutinho Jorge 

PPS 

Roberto Freire 

Esperidião Amin 

·Titulares 

Murilo Pinheiro 
Zila Bezerra 

Pedro Navais 

Narcio Rodrigues 

Odelmo Leão 

Sérgio Arouca 

PPB 

Levy Dias 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco fPFL-PIBI 

Mendonça Filho 
LimaNetto 

EMm 
Roberto Valadão 

PSDB 

Luciano Castro. 

PPB 

Gerson Peres. 

PPS 

Augusto Carvalho. 

PV 

Fernando Gabeira 
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De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 6-2-96 designação da comissão mista; 
Dia 7-2-96 instalação da comissão mista; 
Até 7-2-96 prazo para recebimento de emen

das e para a comissão mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade; 

Até 16-2-96 prazo final da comissão mista; 
Até 2-3-96 prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 

mesa, carta do Senhor Presidente da República que 
será lida pelo Sr. 1 Q Secretário em exercício, Sena
dor Ney Suassuna. 

É lida a seguinte: 

Brasifia, 5 de fevereiro de 1996 
Prezado amigo Samey, 
No momento em que o Senado Federal irá de

cidir sobre o projelo Sivarn, çostaria de extemar al
gumas considerações para assumir perante o Sena
do a responsabilidade politica do Executivo no enca
minhamento desta queslão. 

Sabe Vossa Excelência que a decisão relativa 
ao projelo Sipam-Sivam foi tomada no Governo an
terior dentro das nonnnas legais e com o propósito de 
dotar a região amazõnica de um instrumenlo moder
no de controle não apenas do espaço aéreo, mas do 
contrabando, de infomnações ambientais, climáticas 
etc. 

Essas infonnnações são fundamentais para as
segurar o controle soberano daquela importante por
ção do território nacional e para criar condições de 
desenvolvimento sustentável que possam beneficiar. 
as populações amazónicas. _ 

Feita a seleção da erJ1lresa Rayliheon segundo 
critérios conhecidos por V. Exi, o Senado Federal · 
autorizou o Governo a proceder os atos administrati- · 
vos para assegurar o financiamento internacional 
para a realização do projeto. 

lembro a V. Ex• que as condições de financia
menlo .implicaram a reabertura de créditos do Exim'
bank para o Brasil; fechados desde 1988, e a con
cessão de um prazo de carência de oito anos, taxa · • 
fixa . de juros e prazo de amortização de dezoito 
anos. Estas características do empréstimo pesaram 
na seleçãa da empresa vencedora. Não existem re
cursos orçamentários próprios para a realização do 
projeto, nem as condições acima referidas são trans-_ 
feri veis para outras empresas ou proje!Os. 

Diante de críticas posteriores - recordo a V. 
Ex• que o projelo Sivam já passou e foi aprovado 
por cinco comissões do Congresso Nacional - tomei 

uma única resolução: retirar do consórcio a finnna na
cional Esca e fazer com que a Aeronáutica absor
vesse os técnicos daquela empresa para conservar 
em seu poder os conhecimentos necessários para o 
acompanhamento adequado da implantação do pro
jeto Sivam pela Raytheon e para a posterior execu
ção do mesma. 

Esta foi a razão pela'qual enviei nova mensa
gem ao Senado em junho de 1995, pedindo a retira
da da Esca de resoluções anterionnnente adotadas. 

Passadas seis meses de intensos debales, não 
me foi trazida à consideração qualquer razão ftsldamen
tada para que o contrato fosse quebrado e a se!eção re
feita. Não hesitei em retirar a Esca d<l'projelo porque ha
via flagrantes irregularidades na errpresa Não hesitarei 
em proceder à denúncia do contrato, se algo efetivo que 

-o invalide for trazido à minha consideração. 
Reitero, Senhor Presidente do Senado, que fi

caria muito mal para o Brasil se o Governo viesse a 
quebrar decisões anteriores sem motivação sólida, 
com o abalo de nossa credibilidade internacional. 
Reitero, também, que as ações administrativas para 
dar curso ao projeto Sivam foram tomadas depois da 
autorização do Senado. 

Abstenho-me de fazer comentários sobre ques
tões técnicas por descabidos. Não posso, porém, 
deixar de reafirmar minha confiança na competência 
e no patriotismo dos ministros que estiveram envol
vidos neste projeto e no pessoal da nossa Aeronáu
tica. 

Por Iodas estas razões, escrevo-lhe para solici
tar que o Senado aprove as resoluções ora em con

. sideração. Na certeza da 'compreensão de V .. Exª, 
peço-lhe que transmita minhas ponderações ao Se

. nado, em particular ao eminente Presidente que tão 
bem dirige a Comissão Especial e ao relator, cuja in
dependência de critério e finnneza todos reconhece
mos. 

Com um abraço do seu amigo, - Fernando 
Henrique Cardoso. 

O SR. EDUARDO. SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra, como líder, para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sr. Se
nador, como estamos na leitura do Expediente; logo 
que ela seja ooncluída'darei apalavra a V. Ex~. 

. O SR. EDUARDO SUPLICY -·o que quero di
zer é referente ao assunlo, mas aguardarei. 

O SR. PRESIDENTE· (José Samey) - V. Ex• 
poderá falar em seguida 

Sobre a-mesa, requerimentos que serão lidos 
pela Sr. 1 Q Secretária em exercício, Senador Ney 
SuilJ>Suna. 
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São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N" 55, DE 1996 

Requer do Sr. Ministro da Adminis
tração Federal e Reforma do Estado in
formações sobre o não cumprimento do 
Decreto n~ 1.737, de 7 de dezembro de 
1995. 

Sr. Presidente, 
Requeiro a V. Exª com base no § 2" do art. 50 

da Constituição Federal e na forma da art. 217 do 
Regimento Interno e do art 1 ~ do ato ~ 22, de 15 de 
agosto de 1991, da Comissão Diretora que, ouvida a 
Mesa, seja solicitado ao Sr. Ministro da Administra
ção Federal e Reforma do estado as seguintes infor
mações: 

1 - Por qual motivo os créditos dos pagamen
tos dos servidores públicos federais cedidos aos 
governos dos Estados de Rondônia, de Roraima e 
do Amapá, na forma dos arts. 18, 19 e 21 da Lei 
Complementar ~ 41 de 22-12-81, não estão sen
do efetuados diretamente pela União, em conta 
bancária individualizada do servidor, como estabe
lece o art. 3" do Decreto ~ 1 • 737, de 7 de dezem
bro de 1995? 

2 - Quais as providências adotadas por este 
ministério para fazer cumprir as determinações do 
referido Decreto? 

Justificação 

No dia 7 de dezembro de 1995, o Presidente 
da República em exercício, o Excelentíssimo Senhor 
Marco Antônio de Oliveira Maciel, assinou o decreto 
de ~ 1.737, determinandc~ que os créditos relativos 
ao pagamento dos servidores públicos à disposição 
dos governos dos Estados de Amapá, de Roraima e 
de Rondônia fossem feitos diretamente pela União, 
em conta bancária individualizada do servidor, e não 
mais através de repasses para . as administrações 
estaduais. . . . 

Esta medida repteSêntou uma conquista há 
muito tempo reivindiqada por aqueles trabalhadores, 
significando uma perspectiva imedi"ta de agilização 
e o fim dos constantes atrasos no recebimento de 
seus vencimentos. 

No entanto, até o presente momento, a admi
nistração federai não foi capaz de operacionalizar o 
cumprimento desta medida, tendo simplesmente ig
norado a determinação. 

Sala das Sessões, em 6 de fevereiro de 1996. 
- Senador Sebastião Rocha. 

Fevereiro -de 1996 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO N2 1.737, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1995 

Regula a supervislio da administra
ção dos seJVidores civis da União postos 
à disposição doc Governos dos Estados 
de Rondônia, de Roraima e do Amapá e 
dá outras provid~ncias. 

· O Vice-Presidente da República, no exercício 
do cargo do Presidente da República, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 
Constituição, e tendo em vista o que dispõe os arts. 
18 e 19 da lei Complementar ~ 41 , de 22 de de
zembro de 1981, combinados com o disposto no § 
22 do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, decreta: 

Ar!. 1" A supervisão dos quadros de servidores 
cedidos, na forma dos arts. 18, 19 e 21 da Lei Com
plementar ~ 41, de 22 de dezembro de 1981, aos 
Governos dos Estados de Rondônia, de Roraima e 
do Amapá cabe ao Ministério da Administração Fe
deral e Reforma do Estado, inclusive sobre a folha 
de pagamento dos respectivos inativos e pensionis
tas. 

Art. 22 A administração dos quadros de servi
dores de que trata o art. 1"- será exercida pelo res
pectivo Governo do Estado, ficando o Ministério da 
Administração Federai e Reforma do Estado autori
zado a celebrar convênios com os mesmos Gover
nos, estabelecendo a forma e condições da supeiVi
são ministerial. 

Ar!. 3" Os créditos relativos ao. pagamento dos 
seNidores a que se refere o· art 1 "- serão efetuados 
diretamente pela União, em conta bancária indivi· · 
dualizada do servidor. 

Art. 4"- A remuneração dos servidores,· inclu
sive inativos, transferidos ao Estado do Acre por 
força do disposto no art ~ da Lei ~ 4.070, de 15 
de jooho de 1962, permanece sob a responsabili
dade da União; na forma e termos do mesmo di-
ploma legal. '. ·: 

Ar!. 5"- O Ministro de Estado da Administração 
Federal e Reforma do Estado fica autorizado a expe
dir normas e instruções regulando a matéria contida 
neste Decreto e no § 4"- do art 19 da Lei Cort;lle
mentar~41, de 1981. 

Ar!. 62- Est& Decreto entra em vigor na .data. de 
sua publicação. 

Ar!. 7~ Revoga-se o Decreto ~ 99.709, de 21 
de dezembro de 1990. 
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Brasília, 7 de dezembro de 1995; 17 42 da Inde
pendência e 1 07" da República. - MARCO ANTO. 
NIO DE OLIVEIRA MACIEL. - Luiz Carlos Bresser 
Pereira. 

(A Mesa para dedsllo.) 

REQUERIMENTO NO 56, DE 1996 

Requer do Sr. Ministro da Fazenda 
informações sobre o não-cumprimento 
do Decreto n~ 1.737, de 7 de dezembro 
de 1995. 

Sr. Presidente, 
Requeiro a V. Exll, com base no § 2" do art. 50 

da Constituição Federal e na forma do art 217 do 
RegimeniXl Interno e do art 12 do Ato ~ 22, de 15 
de agosto de 1991 , da Comissão DireiXlra que, ouvi
da a Mesa, seja solicitado ao Sr. Ministro da Fazen
da as seguintes informações: 

1 - Por qual motivo os créditos dos pagamen
tos dos servidores públicos federais cedidos aos go
vernos dos Estados de Rondônia, de Roraima e do 
Amapá. na forma dos aris. 18, 19 e 21 da Lei Com
plemenlar ~ 41, de 22-12-81, não estão sendo efe
tuados diretamente pela União, em conta bancária 
individualizada do servidor, como estabeleoe· o art. 
30-do DecreiO 00.1.737, de 7 de dezembro de 1995? 

2 - Quais as providências adotadas por este 
. ministério para fazer cumprir as determinações do 
referido Decreto? 

Justificação 

No dia 7 de dezembro de 1995, o Presidente 
da República em exercfcio, o Excelentfssimo Senhor 
Marco Antônio de Oliveira Maciel, assinou o decreto 
de ~ 1.737, determinando que os créditos relativos 
ao pagamento dos servidores públiços à disposição 
dos governos dos Estados de Amapá, de Roraima e 
de Rondônia fossem leitos direlarnente pela União, 
em conta bancária individualizada do servidor, e não 
mais através de repasses para as administrações 
estaduais. 

Esta medidtt. representou uma conquista há 
muito tempo reivindicada por aqueles trabalhadores, 
significando uma perspectiva imediata de agilização 
e o fim dos constantes atrasos no recebimento de 
seus vencimentos. · 

No entaniXl, até o presente momento, a admi
nistração federal não foi capaz de operacionalizar o 
cumprimento desta medida, tendo simplesmente ig
norado a determinação. 

Sala das Sessões 6 de fevereiro de 1996. -
Senador Sebastião Rocha. 

LEGISlAÇÃ!JCTrADA 

DECRETO NO 1.737, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1995 

Regula a SUJiervisãO da administra
ção dos servidOres civis da União postos 
à disposição dos, Governos dos Estados 
de Rondônia, de BOraima e do Amapá e 
dá outras provid~nciàs. 

O Vice-Presidente da República, no exercício 
do cargo de Presidente di! República, usando da 
atribuição que confere o rut 1!4, inciso IV, da Consti
tuição, e tendo em vista o que dispõe os atos 18 e 
19 da Lei Complemenlar n" 41, de 22 de dezembro 
de 1981, combinados. com a disposto no§ 2" do art 
14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó
rias, decreta: 

Art 1~A supervisão dos quadros de servidores 
cedidos, na forma dos arts. 18, 19 e 21 da Lei Com
plemenlar ~ 41, de 22 de dezembro de 1981, aos Go
vernos dos Estados de Roolõnia, de Roraima· e do 
Amapá cabe ao M"mistério da Administração Federal e 
Reforma do Estado, inclusive sobre a folha de paga
mento dos respectivos ina!ivos e pensionistas. 

Art 2" A administração dos quadros de servi
dores de que_ trata o art 1' será exercida pelo res
pectivo Governo do Estado, ficando o ministério da 
Administração Federal e Reforma do Estado auiXlri
zado a celebrar convênios com os mesmos Gover
nos, estabelecendo a forma e condições da supervi
são ministerial. 

Art 32 Os créditos relativos· ao pagamento dos. 
servidores a que se refere o art. 12 serão efetuados 
diretamente pela União, em conta bancária indivi
dualizada do servidor. 

Arl ~A remuneraçikl dos servidores, inclusive 
inativos, transferidos ao Estado do Acre por força do 
disposto no art ~ da lei n' 4.070, de 15 de junho 
de 1962, permaneoe sob a responsabilidade da 
União, na forma e termos do mesmo diploma legal. 

Arl ~ O Ministro de Eslado da Administração 
Federal e Reforma do Esfado fica auiXlrizado a expe
'dir normas e instituições regtlando a matéria contida 
neste Decreto e no § 42 do art 19 da lei Comple
menlar ~41, de·19s1·. 

Art ~ Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Art ~ Revoga-se o DecreiO ~ 99.709, de 21 
de dezembro de 1990. 

Brasma, 7 dedezemllrode 1995. -1742da ln
dependência e 1 O~ da fWpíblica. - MARCO AN
TONIO DE OLIVEIRA MACIEL - Luiz Carlos Bras
ser .Pereira. 
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(A Mesa, para decisão.) 

REQUERIMENTO NO- 57, OE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos termos dos arts. 49, inciso X e 50 

da Constituição Federal combinados com o artigo 
216 do Regimento Interno do Senado Federal: se
jam solicitadas ao Ministro da Fazenda, as segUintes 
informações: . · - . 

1. O jornal argentino Ambito F1nance1ro, na 
sua edição de 29 de janeiro de _1996, informa q;re ? 
Banco Centnal do Brasil vem aphcando parcela s•gm
ffcativa de suas reservas no Banco de La Nación, a 
tftulo de apoio ao governo argentino. 

Pergunta-se: 
1.1 O Banco Central confirma estar aplicando 

nossas reservas internacionais em bancos oficiais 
argentinos? 

1.2 Em caso afirmativo, qual o valor das reser
vas externas aplicado nos bancos argentinos e 
como o Banco Centnal as contabiliza no estoque de 
reseiVas, no conceito de caixa ou de liquidez inter
nacional? 

1.3 Aplicação desse tipo está dentro dos pa
drões de segurança tradicionalmente exigidos na 
aplicação das reservas do Brasil? . . . 

2. Em seminário patrocinado pelo M1msténo 
das Relações Exteriores ocorndo em 12 de janeiro 
último, o ex-Ministro da Fazenda Marcílio Marques 
Moreira, revelou que nossas reservas, durante sua 
gestão, chegaram a US$1 bilhão. Enviar a evolu~o 
diária das reseiVas brasileiras, no conceito de ca1xa, 
desde 1 "- de agosto de 1991 até o dia de hoje. 

Justificação 

A imprensa argentina, mais precisamente o jor
nal Ambito Financeiro, de 29 de janeiro último, pu
blicou com destaque matéria que informa estar o 
Banco Centnal do Brasil aplicando parcela significati
va de suas reservas no Banco de La Nación, a trtulo 
de apoio ao governo argentino. Segundo a malélia, 
o governo brasileiro teria autorizado o Banoo Central 
a depositar US$1 bilhão 110 banco argentino, d~ 
o último trimestre de 1995. Essa operação estana 
associada ao fato de que o governo ·argentino vem 
encontnando mais dificuldades do que se espera na 
captação de recursos externos. _ . _ 

Ainda em janeiro último, em seminálio aberto 
patrocinado pelo Ministério das Rela~es ~terioro:s, 
o ex-ministro Marcílio Marques Moreora dwulgou •n
fomnação sobre o nível das reseiVas internacionais 
durante sua gestão que causou perplexidade. Res-

pondendo indagação da Deputada Maria da Concei
ção Tavares, revelou que as reservas haviam che
gado a US$1 bilhão. 

Segundo as estatísticas publicadas pelo Banco 
Central as reseiVas internacionais, mesmo no con
ceito d~ caixa, nunca ficaram abaixo de US$7 bilhõ
es no período 1991-92. Considerados os estoques 
em fim de mês, o ponto mínimo foi registrado em ou
tubro de 1991 quando as reservas chegaram a 
US$7 ,009 JjjJh~, de acordo com os dados oficiais 
(Banco Central do Brasil: Programa Econômico, nO 
36, março de 1993, tabela 4.4, página 116). . . 

A informação agora divulgada pelo ex-rmniS!r? 
tem duas implicações. Plimeiro, reconhece arnam
pulação de dados por parte do governo: uma. d~fe
rença a oldem de US$6 bilhões entre a estatistica 
oficial e situação real. Segundo, reconhece que o 
Governo e o Banco Central cometeram uma ilegali- · 
dade. A Resolução nº 82, de 1990 estabelece que 
as reservas não podem ficar abaixo de quatro me
ses de importação (artigo 3", parágrafo único). Se as 
reseiVas chegaram a US$1 bilhão, como agora infor
ma o ex-miniStro, teriam comespondido a menos de 
um mês de importações de mercadorias. Conside
rando-se por exemplo, as importações FOB nos 
doze meses até outubro de 1991, reseiVas de US$1 
bilhão corresponderiam a 0,6 da média mensal de 
importação no perfodo (Banco Central do Brasil, 
Brasil: Programa Econômico, volume 31, dezembro 
de 1991, tabela4.7, página 110). 

Considerando o disposto no inciso X do artigo 
49 da Constituição Federal: 

Ar!. 49 - É da competência exclusiva_.. 
do Congresso Nacional 

oooouooonoooooouooooooOoooonooooooooo.oooooououooOooooo•, , 

X - fiscalizar e controlar diretamente, 
ou por qualquer de. suas Cru;as, os atas do · 
Poder Executivo, incluídos os da adm.inistra
ção indireta; 

é de fundamental importância o envio ao Sena
do Federal das informações aqui solicitadas. . . ·. · ... ·. 

Sala das Sessões 6. de fevereiro de 1996. -
Eduardo Suplicy, Senadqr.PT- SP,., . . . .. 

(A Mesa para deci~o.) · · · · 

O SR. PRESIDENTE (José Sàmey) Os reque
rimentos lidos serão despachados à Comissão Dire-
tora na forma do Regimento Interno ... · . 

' Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1~ Secretário em exercTcio, Seo:i<:lõr Ney._S~ 
suna. 

É lido o seguinte: 
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REQUERIMENTO N• 58, DE 1996. 
Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 336, alínea b, do Regi

mento Interno, requeremos urgência na apreciação 
da Mensagem n" 401 de 1995, transformada no Pro
jeto de Resolução no. 7, de 1996, que autoriza aRe
pública Federativa do Brasil a conceder garantia 
para operações de crédito externo a serem contrata
das pela CESP - Companhia Energética de São 
Paulo, mediante lançamentos de titulas no exterior, 
no valor máximo acumulado equivalente a até 
US$71 0.000.000,00 (setecentos e dez milhões de 
dólares norta-americanos), destinados ao pagamen
to de dívidas garantidas pelo Tesouro Nacional e au
toriza o Governo do Estado de São Paulo a prestar 
contragarantia à União para as mesmas operações 
de crédito. 

Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 1996. -
Pedro Piva - Eduardo Suplicy - Geraldo Mello -
Hugo Napoleão - Jader Barbalho. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O requeri
mento lido serã votado após a Ordem do Dia, na forma 
do disposto no ar!. 340, 11, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Eduardo Suplicy. 

V. Ex" dispõe de cinco minutos. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Como LI

der, pronuncia O· seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República, Fernando Henrique· Cardo
so, enviou importante carta ao Presidente do Sena
do, Senador José Samey, relativa ao Projeto Sivarn. 

Eu gostaria de ressaltar alguns aspectos da 
carta, para comentá-los. Reitera o Presidente que: 

"Feita a seleção da empresa Raytheon 
segundo critérios conhecidos por V. Excia, o 
Senado Federal autorizou o Governo a pro
ceder os atos administrativos para assegu
raro financiamento internacional para a rea
lização do projeto." 

Conhecemo$; os Senadores, os critérios adota
dos para a escolha da empresa Raytheon, assim 
como também conhecemos os critérios adotedos 
para a escolha da empresa Esca. 

O Tribunal de Contas, com clareza. disse que o 
critério de escolha da empresa Esca foi incorreto e 
inadequado. 

O Presidente menciona, na carta. que mandou 
resolução retirando do consórcio a firma Esca e fez 
com que a Aeronáutica absorvesse os técnicos da
quela empresa. Acrescenta qu~ não hesitou em reli-

rar a Esca do projeto porque havia flagrantes irregu
laridades na empresa. 

Ora, é preciso lembrar ao Presidente Fernando 
Henrique Cardoso que a empresa Esca teve que ser 
retirada, claro, porque estava fraudando o Governo, 
estava procedendo de forma inidônea; unia empresa 
que estava traudando e assim foi flagrada o INSS . 
não poderia estar realizando um contrato dessa na• 

. tureza. 
Mas é preciso lembrar um outro aspecto, pois 

não houve apenas esse. De um lado. a empresa 
Esca estava fraudando, e por isso foi afastada, mas 
também apontou o Tribunal de Contas da União que 
o processo de escolha da Esca, ainda que ela não ti
vesse fraudado o INSS, foi condenável e feriu os 
princípios previstos no ar!. 37 da Constituição. 

O Presidente disse que nada lhe foi trazido que 
pudesse invalidar o processo de escolha da Rayt
heon. 

O Presidente da República não analisou devi
damente a seqüência dos fatos, não analisou que o 
próprio processo de escolha da Raytheon teve para
lelo no processo de escolha da Esca, pois foram os 
componentes da Comissão que escolheram a referi
da empresa, seis dos quais remunerados por ela. A 
direção da Esca havia realizado um contrato de en
tendimento com a Raytheon e a Líder, representante 
da Esca, e, ainda que tivesse sido desfeito em 1973, 
em outra parte continuou valendo até 31 de dezem
bro de 1994. 

Será que o Presidente da República, com to
dos os debates ocorridos no Senado, não foi infor
mado desses fatos? Será que o Presidente da Re
pública não estã alento àquilo que levou o Senador 
Osmar Dias e mais 25 Senadores a assinarem uma 
emenda no sentido de que houvesse nova licitação 
pública? Aliás, uma primeira licitação, porque.houve 
uma anterior que se tratou apenas de um processo 
Gle seleção. 

Essa éarta, Sr. Presidente, não analiSa todos 
os fatos pertinentes à matéria 

Assim, considero importante que o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso tenha tido a atenção de 
escrever ao Presidente do Senado e que V. Bel nos 
tenha transmitido o conteúdo da carta. 

Mas quero aqui registrar, mais uma vez, que 
ela não responde aos aspectos fundamentais que le
vam um enorme número de Senadores a ter forma
do a convicção da necessidade de nova licitação pú'

.blica em defesa do interesse nacional, da dignidade . 
do Senado, perante. inclusive, o governo norte-ame
ricano. perante os Estados Unidos da América, pe-
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rante o Congresso norte-americano. O Senado Fe
deral norte-americano respeitará, sim, a dedsão, to
mada em legitima defesa, propondo quando aqui se 
propuser uma nova licitáção, podendo a Raylheon e 
qualquer outra empresa norte-americana pal1icipa
rem, inclusive com o eventual empréstimo do Exim
bank. Se esse teve a boa vontade de criar rondiçõ
es de empréstimo, terá outra vez de fazê-lo, seja 
para a Raytheon, seja para qualquer outra empresa, 
ainda mais diante das observações fonnuladas pela 
SBPC, que não estão também referidas na carta do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. BERNARDO CABRAL -Sr. Pres~ente, 
peço a palavra para uma comunicação urgente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Conceodo 
a palavra ao Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL { -AM. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, eu gostaria de me manifestar 
sobre a carta, na esteira do que fez o eminente Se
nador Suplicy. 

Colho duas surpresas dessa carta: uma. o fato 
de o Presidente da República declarar, ao final, que 
se abstém de fazer comentários sobre ques~es téc
nicas, por serem descabidas, e escrever a V. ExA 
como quem transfere uma responsabilidade, quando 
sabemos que essa é nossa, do Senado. 

Não sei quem sugeriu ao Presidente da Repú
blica, mas talvez tivesse sido melhor que Sua Exce
lência participasse de um programa de televisão, em 
cadeia nacional, e fizesse o registro que ~ há. 
que é absolutamente correto. E dizer também que o 
propósito de dotar a Região Amazônica de um ins
trumenlo moderno de controle: não apenas do espa
ço aéreo, mas do contrabando de infonmações am
bientais, climáticas, etc., é a decisão que motivou o 
Projelo Sivam. 

E mais, Sr. Presidente, que essas infurmações· 
são fundamentais pará assegurar o controle sobera
no daquela importante porção do território nacional e 
para criar condições de desenvolvimenlo sustenlável 
que possam beneficiar as populações amazõnicas. 

A segunda surpreSa, Sr. Presiderde eu que 
concordo, ponque sou da áre.a. e, no meu \1010, na 
Comissão Especial, direi por que -, é que o Presi
dente Fernando Henrique não atacou, não espancou 
as dúvidas que pairam sobre roda a Nação, inclusive 
que a mim estão assaltando. 

Não creio que falte a Sua Excelência as infor
mações, os dados relativos ao que queremos saber. 
O projelo é importante. o projeto não pode ser rele
gado a um segundo plano. A Amazônia depende 

dele, sobretudo a nossa área, mas também depende 
de esclarecimentos. A ponlo de, na semana passa
da, o eminente Senador Ramez T ebet ter sido dura
mente atingido na sua honradez pessoal por uma 
nota na imprensa, de que estaria permutando o seu 
parecer por um financiamenlo para o seu Estado. 
T odes nós a repelimos e apresentamos a nossa soli
dariedade a S. EXO.. 

Sr. Presidente, eu queria deixar registrada a 
minha estranheza e não me poderia silenciar no ins
tante em que um assunlo dessa natureza fica incom
pleto. 

Muilo obrigado. 
O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Esgota

do o tempo destinado ao Expediente. 
Presentes na Casa 77 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

ltem1 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N"4, DE 1996 

{Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento ri> 39, de 1996) 

Votação, em turno único, do ProjeÍo de 
Resolução n"-4, de 1996 (apresentado como 
conclusão do Parecer ri> 13, de 1996, da 
Comissão de Assunlos Econõmicos), que 
atitoriza o Estado do Tocantins a prestar ga
rantia no valor de trinta e quatro milhões de 
reais, acrescida dos respectivos encargos fi
nanceiros {acessórios), jun!o ao Banco do 
Brasil S/A, destinada a financiar a execução 
do Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro 
para Desenvolvimenlo dos Cerrados PRO
DECER III Piloto, a ser implantado no Muni
cípio de Pedro Afonso, TO. 

A discussão da matéria foi encerrada na ses
são ordinária de 2 do corrente. 

Em votação o projelo; em turno único. 
O SR. CARLOS PATROCINIO- Sr. Presiden

te, peço a palavra para encaminhar a votação, · 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)-'concedo 

a palavra ao nobre Senador Carias Patrocínio para 
encaminhar a votação. ..· 

O SR. CARLOS PATROCINIO {PFL-TO. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, gostaria de dizer a V. EXO. e aos demais 
membros desta Casa que se trata de um projeto de 
importãncia fundamental para o desenvolvimenlo do 
Estado do Tocantins. Será o 212 Projelo PRODE
CER a ser implantado no Brasil, e o Governo do Es-
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tado do Tocantins estâ apresentando garantias, jun
to ao Banco do Brasil, destinadas a financiar a sua 
execução. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria de 
dizer que, hã um ano, estamos tentando viabilizar 
esse projeto, o que se tomou muito difícil agora devi
do às garantias exigidas pelo Banco do Brasil. Por
tanto, o Estado do Tocantins estâ concedeildó ga
rantias que não foram apresentadas por outros Esta
dos da Federação que têm seus programas do 
PRODECER implantados. 

De qualquer maneira, eu gostaria de dizer aos 
meus ilustres Pares que se trata de um projeto de 
importância fundamental para o desenvolvimento da 
agricultura no Estado do Tocantins, jâ que a região 
escolhida, a cidade de Pedro Afonso, jâ tem alta pro
dução e principalmente alta produtividade. Tenho a 
certeza de que, com a aprovação dessa autorização, 
Tocantins caminhará a passos largos no sentido de 
lazer com que o Brasil retome efetivamente a sua 
produção agrícola, tão indispensável à viabilização 
do Plano Real e à diminuição das desigualdades re
gionais. 

Portanto, peço aos meus ilustres Pares o voto 
favorável a esse projeto de lei. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
A SR• JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 

a palavra para encaminhar. 1 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a 
palavra a Senadora Júnia Marise para encaminhar a 
votação. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT -MG. Para enca
minhar. Sem revisão da oradora) - Sr. Presidente, 
Sr<s e Srs. Senadores, faço coro às palavras do Se
nador Carlos Patrocínio, um dos grandes defensores 
dos interesses do Estado de Tocantins. Acompanha
mos, nesta Casa, a atuação desse. Senador e verifi
camos que S. Ex" tem realmente correspondido à 
confiança do povo de Tocantins, que o ~elegeu. S. 
Ex•. repito, tem procurado aluar decisivamente em 
defesa dos interesses daquele Estado. 

Faço outra ·colocação: hã pouco, por intermé
dio da imprensa nacional, tomamos conhecimento 
da situação quase que !alimentar do Estado de To
cantins. O Governo Federal não correspondeu aos 
compromissos que são até compromissos constitu
cionais com o povo do Estado de Tocantins. A po
pulação daquele Estado aguardava, e ainda aguar
da, a liberação dos recursos a partir do momento em 
que houve a instalação do Estado de Tocantins. 

Lá temos obras de interesse daquele Estado e 
da população, que ainda estão praticamente inaca-

badas, criando grandes dificuldades para a popula
ção que ali vive, pessoas que para lã se dirigiram e 

~~ contribuíram para o desenvolvimento económico e 
social daquele Estado e daquela região. Temos con
terrâneos que foram para o Estado de Tocantins, e 
lã instalaram os seus comércios, indústrias. São ci
dadãos de Minas Gerais, que estão efetivamente 
dando a sua contribuição para o desenvolvimento 
daquele Estado. 

Por Isso, em nome da liderança do PDT, enca
minho favoravelmente à aprovação do projeto, tar
diamente, depois de vârios meses de luta das lide
ranças do Esiado, do Governador, do Senador Car
los Patrocínio e de outros líderes políticas que alua
ram junto ao Governo Federal para que finalmente 
esses recursos fossem assegurados àquele Estado. 

Portanto, Sr. Presidente, encaminho favoravel
mente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Continua 
o encaminhamento de votação. (Pausa) 

Não havendo mais oradores, passamos à vota
ção. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro

vam queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 

mesa parecer da Comissão Diretora oferecendo a 
redação final, que será lido pelo Sr. 1 ~ Secretário em 
exercício, Senador Antonio Carias Valadares. 

É lido o seguinte: 

PARECER 1\1!! 21, DE 1996 
(Da -Comissão Diretora) 

Redaçlio final do projeto de Resolu
ção 11"4, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do projeto de Resolução ~ 4, de 1996, que autoriza 
o Estado do T ocanlins a prestar garantia no valor de 
R$34.000.000,00 (trinta e quatro mühões de reais), 
acrescida dos respectivos encargos finilnceiros 
(acesoorios), junto ao Banco do Brasil SA, destina
da a financiar a execução do Programa de Coopera
ção Nipo-Brasileiro para Desenvolvimento dos Cer
rados - Prodecer III - Piloto, a ser implantado no 
Município de Pedro Afonso, Estado do Tocantins. 

Sala de Reuniões da Comissão, 6 de feVereiro 
de 1996. - José Samey, Presidente - Teotonio Vi
lela Filho - Emades Amorim - Relator - José 
Eduardo Outra- Levy Dias. 



.!:166e::_ ________ ~----~AN=AIS=DO=S~EN::::-:::ADO=:..!FED=:!:ERAL=:::_---------"'-..!.Feo~·e::;retro!!;. :!..d~e:_l~996~_ . __ 

ANEXO AO PARECER 
Nl'-21, 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 Nl' , DE 1996 

Autoriza o Estado do Tocantins a 
prestàr garantia no valor de 
R$34.000.000,00 (trinta e quatro milhões 
de reais), acrescida dos respectivos en
cargos financeiros (acessórios), junto ao 
Banco do Brasil S.A, destinada a fi'1an
ciar a execuçao do Programa de Coope
ração Nipo-Brasileiro para Desenvolvi
mento dos Cerrados - PRODECER III -
Piloto, a ser implantado no Munlcfplo da 
Pedro Afonso, Estado do Tocantins. 

O Senado ·Federal resolve: 
Art 12 t: o Estado do Tocantins autorizado, nos 

tennos da Resolução 02 69, de 1995, do Senado Fe
deral, a prestar garantia em operação de crédito re
lativa ao Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro 
para o Desenvolvimen!o dos Cerrados - PRODE-. 
CER III - Piloto, a ser implantado no Município de 
Pedro Afonso, Estado do Tocantins. junto ao Banco 
do Brasil S.A., no valor de R$34.000.000,00 (trinta e 
quatro milhões de reais) (principal), acrescida dos· 
respectivos encargos financeiros (acessórios). 

Art 22- A operação de crédito a que se refere o 
art. 12 tem as seguintes caracterfsticas: 

a) valor pretendido: R$34.000.000,00 (trinta e 
quatro milhões de reais); 

b) juros: 6% aa (seis por cento ao ano); 
c) remuneração: consoante metodologia deter

minada pela Secretaria do Tesouro Nacional, com 
base na Taxa de Juros de Longo Prazo- TJLP, de 
que trata a Lei 02 9.126, de 1 O de novembro de 
1995, ou outra forma que venha a s'er estabelecida. 
Os valores assim calculados serão capitalizados no 
último dia de cada ~ e na data do vencimento de 
cada prestação; . . . 

d) destinação dos recutSos: financiamento do 
Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o De
senvolvimento do Cerrado- PRODECER III- Piloto. 
a ser implantado no Município de Pedro Afonso, Es
tado do Tocantins; 

· e) condições de pagamento:. 
- do principal: em doze prestações anuais. 

vencendo-se a primeira em 15 de agosto de 1999 e 
a última em 15 de agosto de 2010; 

- dos juros: exigíveis no dia 15 de agosto de 
cada ano; 

- da remuneração: amortizada juntamente com. 
o principal. 

Parágrafo único. Na hipótese de os valores de
vidos em função deste ajuste não serem reembolsa
dos à Secretaria do Tesouro Nacional nas datas 
aprazadas, sobre as parcelas em atraso incidirão os 
encargos adicionais estipulados na regulamentação 
aplicável às demais operações de crédito da União. 

Art so A contratação da operação de crédito a 
que se refere o art. 12. bem como a prestação de ga
rantia do Estado do Tocantins, deverão efetuar.,se 
no prazo máximo de duzentos e setenta dias conta
do da data da publicação desta Resolução. 

Art 42 Esta Resolução entra em v~or na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em dis
cussão a redação final. (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 promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•5, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento n2 40, de 1996) 

Votação, em turno único, do Projeto de 
Resolução n2 5, de 1996 (apresenlado como 
conclusão do Parecer n2 14, de 1996, da 
Comissão de Assuntos Econõmicos), que 
concede autorização para e(evação tempo
rária de limite de comprometimento e para 
contratação de operação de crédito externo 
entre o Estado do Mato Grosso do Sul e o 
Fundo Financeiro para Desenvolvimen!o da 
Bacia do Prata FONPLA TA, no valor de até 
vinte milhões de dólares norte-americanos, 
cujos recursos serao destinados a financiar, 
parcialmente, o Projeto de Pavimentação As
fállica da Rodovia MS.141, trech:l lvinhema
Naviraf. 

Em votação o projeto, em turno único. 

O SR. LEVY DIAS- Sr. Presidente, peço a pa
lavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Levy Dias, para encaminhar a vo
tação. 
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O SR. LEVY DIAS (PPB-MS. Para encami
nhar. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, esse projeto pretende a autorização 
para elevação temporária do limite de comprometi
mento e para contratação de operação de crédito 
externo entre o nosso Estado, Mato Grosso do Sul, 
e o FONPLATA no valor de até US$20 milhões. Os 
recursos serão destinados a financiar parcialmente o 
projeto de pavimentação asfáltica da rodovia MB-
141, trecho lvinhema-Naviraí. 

Alerto a Casa de que o Estado de Mato Grosso 
do Sul é um Estado produtor de alimentos que care
ce urgentemente de melhores rodovias, de melhores 
condições para escoar a sua safra até o Porto de 
Paranaguã, no Paraná Portanto, esses recursos 
são imprescindíveis, são muito importantes, são ne
cessários para a pavimentação desse trecho da ro
dovia lvinhema-Naviraf, um dos mais sobrecarrega
dos do nosso Estado e que até a presente data ain
da não foi asfaltado. 

Não só encaminho, em nome do meu· Partido, 
a favor da votação como faço um apelo pela sua 
aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Lauro Campos, para en-
caminhar a votação. -

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF: Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre

. sidente, Sr's e Srs. Senadores, lembro ao Plenário 
que existe, desde 1978, um projeto intitulado "Global 
New Deal". Esse projeto, formulado no Japão, visa 
realizar empréslimos internacionais que constituam 
verdadeiras Muralhas da China para impedir que os 
países pobres saiam da pobreza e desenvolvam al
gumas alividades de ponta que poderiam ser perigo-
sas para o Japão. · 

O Japão acordou para esse problema em 
1976, q'uando as exportações dos Tigres Asiáticos 
atingiram 63% do valor das exportações japonesas. 
Perceberam que era preciso emprestar dinheiro para 
os pobres para. que eles construíssem estradas, 
construíssem pontes, aplicassem na agricultura, 
para que pudessem exportar barato os grãos para o 
Japão. E assim, endividados, e assim, desviados 
dos setores de ponta, os países latino-americanos 
não poderiam jamais repetir o que aconteceu com 
os Tigres Asiáticos, que desenvolveram uma produ
ção concorrencial com a do Japão e do capitalismo 
cêntrico. 

Portanlo, está em curso e continua em curso, 
ajudado pekls Estados Unidos, esse programa, que se 
encontra descrito no livro chamado Japan Undevelo-

ped Countries, cujo autor se tomou, um dia, Ministro 
das Finanças do Japão, Domiichi Murayane. 

É preciso que prestemos atenção no que esta
mos fazendo. 

Na votação do item anterior, descuidei-me, por
que realmente gostaria de ser novamente a única voz 
como fui anteriormente a contrariar, a negar esse pe
dido de aumento da divida externa brasileira 

Não concordo com nenhuma forma de endivi
damento externo e tenho a certeza de que, assim fa
zendo, estou colocando uma pedra no desenvolvi
mento do lntemational New Deal, organizado no 
Japão a partir de 1978. Es5e projeto está em curso e 
pretende desviar as nossas atividades através de 
empréstimos para setores não concorrenciais com a 
economia japonesa. Dessa forma, pretendem impe
dir que possamos repetir, na América latina, aquele 
tipo de desenvolvimento que os Tigres Asiáticos co
nheceram, colocando em risco a capacidade de ex
portação e dominação do mercado mundial que o 
Japão atingiu. · · 

Era isso que tinha a declarar, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

A SRA. JÚNIA MARISE -Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra à nobre Senadora Júnia Marise, para en
caminhar a votação • 

Presentes na Casa 68 Srs. Senadores. 
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para enca

minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr% e Srs. Senadores, tenho tido uma grande convi
vência com este tipo de processo, principalmente por
que sempre fui relatora de processos de contratação 
de empréslimo externo não só para meu Estado -, 
para atender a projetes de vital importãncia para o de
senvolvimento econõmico dos nossos Estados. 

Analisei o projeto tecnicamente, e não há, so
bre esse argumento, nenhum elemento que nos im
possibilite aprová-lo. Gostaria também de reforçar 
essa nossa posição porque, como todos sabem, de
fendi aqui no Senado Federal, inclusive com o apoio 
unânime de todos os Srs. Senadores, a aprovação 
de empréstimo externo do Banco Mundial para a 
conclusão das obras do metrõ de Belo Horizonte. 
Essa obra só foi possível graças ao esforço do Pre
feito Patrus Ananias, do próprio Governador do Es
tado e de todas as demais lideranças, inclusive de 
Senadores por Minas Gerais. Sabemos que há mais 
de 14 anos essa obra vinha se arrastando sem que 
a União pudesse liberar os recursos para a sua con
clusão. 
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Estamos hoje diante de uma situação !alimen
tar por parte dos Estados e dos Municípios. E é exa
tamente com a responsabilidade que ternos, no sen
tido de atender aos reclamos dos Estados e Municí
pios, que não podemos deixar de aprovar este proje
to, porque ele vai, efetivamente, trazer recursos para 
que as obras de infra-estrutura urbana no Estado de 
Mato Grosso do Sul possam ser concluídas. 

Estamos asSistindo, por exemplo, a uma situa
ção de quase calamidade e de dificuldades por que 
está passando hoje o Governador de Mato Grosso, 
Dante de Oliveira, exatamente em razão dos salá
rios atrasados, da falta de recursos e da falta de 
apoio até mesmo por parte do Governo Federal, que 
não está acolhendo as reivindicações e os apelos do· 
Governador Dante de Oliveira no sentido de solucio
nar um grave problema que aflige hoje a sua admi
nistração que é o pagamento dos salários de seus 
servidores. 

Portanto, Sr. Presidente, encaminho favoravel
mente, dizendo aos Senadores Ramez T ebet e Levy 
Dias que, efetivamente, acompanhamos o parecer 
do Relator e também a sua posição em defesa do 
Estado de Mato Grosso. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo 
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, para encami
nhar a votação. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT..SP. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o Estado de 
Mato Grosso do Sul solicita autorização para contra
ção de crédito externo junto ao FONPLA TA, no valor 
de US$20 milhões, para pavimentação da Rodovia 
MS-141. O empréstimo será pago em 36 meses, in
cidindo juros variáveis, baseados nas taxas de cap
tação de organismos internacionais, oomo o BID. A 
despeito da importância da operação para a constru
ção da infra-estrutura viária do Estado, necessária 
para melhor aproveitamento dos recursos do Estado 
este é um fato -, ressaltamos que há um grande 
comprometimento da saúde financeira do Estado. 

O relatório do Banco Central informa que o li
mite de endividamento do Estado já encontra-se ex
trapolado pelas operações realizadas anteriormente 
e, com esta, o percentual de elevação atingirá 
93,3%, neste- ano. O art 1 O da Resolução nl! 69195, 
do Senado Federal, estabelece os casos em que os 
Estados poderão pleitear a elevação temporária dos 
limites definidos no art 4Q. Em seu§ 12, restringe as 
autorizações excepcionais apenas aos casos onde a 

elevação não superar a 25%. No.§ 2!'-, no entanto, 
permite a extrapolação mesmo do limite definido no 
§ 12, quando se tratar de empréstimos e financia
mentos contraídos junto a organismos multilaterais, 
como é o caso. 

A concessão de autorização está, portanto, 
prevista na Resolução nl! 69/95, rna5 devemos ter 
consciência de que estaremos agravando ainda 
mais a já delicada situação financeira do Estado em 
tela e acentuando o montante da dívida externa bra
sileira que, se hoje caracteriza-se por uma taxa de 
juros relativamente baixa, poderá elevar-se no futu
ro, oomo já ocorrido no passado. Como na maior 
parte do endividamento externo, as taxas de juros 
incidentes sobre este empréstimo são variáveis e 
sua flutuação depende de fatores alheios à vontade 
política do Congresso ou de nossos governantes. 

Sr. Presidente, oomo Líder do PT, estamos 
respeitando a posição adotada pelo Senador Laura 
Campos que, por uma questão de convicção, de luta 
e de reflexão sobre a questão histórica do endivida- -
menta de todos os países, adotou a posição de sem
pre votar contrariamente a toda e qualquer autoriza
ção de financiamento externo. 

Por ocasião da última reunião da Comissão de 
Assuntos Econõmic;os, o Senador Esperidião Amin 
fez a seguinte indagação: se se tratasse de uma so
licitação de autorização dos próprios governos do 
PT, como o do Distrito Federal ou o dei Espírito San
to, se S. Exª votaria oontrariamente. S. Ex•, coeren
temente, explicou que o faria. Esta é uma posição 
que respeitamos, mas nem sempre a Bancada do 
PT irá seguir esse procedimento; examinaremos 
caso acaso. 

Compreendemos e ressaltamos o aspecto de 
aumento considerável do comprometimento da ca
pacidade de pagamento do Estado de Ma1D Grosso 
do Sul. Mas levamos em consideração também um 
outro aspecto importante: são US$20 milhões que 
podem representar muito para o orçamento do Esta
do de Mato Grosso, mas que, pela explicação do 
Senador Ramez Tebet significará investimen1D em 
uma estrada produtora de grãos e de gado, e que 
poderá signifiCar um retomo acentuado, inclusive 
para a capacidade de arrecadação do Estado, po
dendo, portanto, as condições presentes serem altera
das em função da pavimentação da presente estrada 

Nessa perspectiva, confiamos na palavra do 
Senador Ramez Tebe~ Relator e ex-Governador do 
Estado de Ma1D Grosso do Sul, confiamos também 
que a decisão que aqui se tomará não tem a ver ~-: 
com a questão que estaremos examinando nos pró-
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ximos dias, será totalmente independente. Inclusive, 
amanhã, o Senador Ramez Tebet apresentará o seu 
relatório sobre o caso Sivam. É interessante obser
var que aqui se trata de US$20 milhões, enquanto o 
caso Sivam envolve US$1,7 bilhão em 15 anos se
rão US$2,8 bilhões-. portanto uma decisão de maior 
envergadura, de extraordinária responsabilidade 
para todos nós. 

Confiando então que aqui se estará tomando 
uma decisão independente, encaminhamos a favor, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não ha
vendo mais oradores, vamos passar à votação da 
matéria 

Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovam 
a Resolução r>" 5 queiram permanecer sentados. 
(Pausa) 

Aprovada 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa) 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a 

mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a 
redação final, que será lido pelo Sr. 12 Secretário em 
exercício, Senador Antonio Carlos Valadares. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 22, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçao final do Projeto de Resolu
çilo no 5, de 1996. 

A Comissilo Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução r>" 5, de 1996, que autoriza 
o Estado do Mato Grosso do Sul a elevar tempora
riamente o limite de comprometimento de sua Recei
ta Líquida Real para a contratação de operação de 
crédito externo junto ao Fundo Financeiro para De
senvolvimento da Bacia do Prata- FONPLATA, no 
valor de até US$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 
dólares norte-americanos), cujos recursos serão 
destinadas a financiar, parcialmente, o Projeto de 
Pavimentação Astáltica da Rodovia MS-141, trecho 
lvinhema-Naviraí. 

Sala de Reuniões da Comissão, 6 de fevereiro 
de 1996. - José Samey, Presidente - Emades 
Amorim, Relator - José Eduardo Outra - Levy 
Dias- Teotonio Vilela Filho. 

ANEXO AO PARECER N'-22, DE 1996 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do arL 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N•, DE 1996 

Autoriza o Estado do Mato Grosso 
do Sul a elevar temporariamente o limite 
de comprometimento de sua Receita Lf
quida Real para a contrataçilo de opera
ção de crédito externo junto ao Fundo Fi
nanceiro para Desenvolvimento da Bacia 
do Prata - FONPLATA, no valor de até 
US$20,000,000.0g (vinte milhões de dóla
res norte-americanos), cujos recursos se
rão destinados a financiar, parcialmente, 
o Projeto de Pavimentaçl!o Asfáltica da 
Rodovia M$-141, trecho lvinhema-Naviraf. 

O Senado Federal resolve: - -
Art 1• É o Estado do Mato Grosso do Sul auto

rizado, nos termos da Resolução n" 69, de 1995, do 
Senado Federal, a elevar temporariamente o limite 
de comprometimento de sua Receita Líquida Real 
para a contratação de operação de crédito externo 
junto ao Fundo Financeiro para Desenvolvimento da 
Bacia do Prata - FON PLA TA, no· valor de até 
US$20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte
americanos), cujos recursos serão destinados a fi
nanciar, parcialmente, o Projeto de Pavimentação 
Asfált~a da Rodovia M$-141, trecho lvinhema-Navi-
raí. 

Art 2• A operação de crédito a que se refere o 
arL 1•1em as seguintes caracterfstícas: 

a) devedor: Estado do Mato Grosso do Sul; 
b) garantidor: República Federativa do Brasil; 
c) credor: Fundo Financeiro para Desenvolvi

mento da Bacia do Prata- FONPLATA; 
d) valor pretendido: US$20,000,000.00 (vinte 

milhões de dólares norte-p.mericanos); 
e) juros: a taxa de juros será fixada semestral

mente pelo Fonplata, baseada nas taxas de organis
mos internacionais, incidentes sobre os saldos deve
dores do financiamento pelo custo dos empréstimos 
qualificados para o semestre anterior, acrescida de 
uma margem razoável, expressa em termos de per
centagem anual, que o BID estabelecerá peri
odicamente de acordo com sua política de taxa de 
juros; 

n comissilo de compromisso: 1% (um por cen
to} sobre o saldo não desembolsado do financia
mento, contada a partir da data de assinalura do 
contrato e exigida semestralmente; 

g) comlssã.o de inspeçilo e vigilância: 
US$178,670.00 (cento e setenta e oito mil, seiscen
tos e setenta dólares norte-americanos); 

h) prazo de desembolso: 36 (trinta e seis) me
ses a partir da data de vigência do contrato; 
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i) condições de pagamento: 
- do principal: em vinte e oito prestações se

mestrais consecutivas e, tanto quanto possível, 
iguais, vencendo-se a primeira seis meses após o 
último desembolso dos recursos; 

- dos juros: semestralmente vencidos, vencen
do-se a primeira parcela cento e oitenta dias após o 
primeiro desembolso e a última juntamente com a úl
tima prestação do principal; 

- da comissão de compromisso: semestral
mente vencida, devendo a primeira parcela ser paga 
aos cento e oitenta dias da assinatura do contrato, 
mas não antes da emissão do Certificado de Autori-
zação; ·· ·- ·, 

- da comissão de inspeção e vigilância: será 
debitada do financiamento em parcelas durante o 
período de desembolso, proporcional às moedas em 
que se realizarem os desembolsos. 

Arl 3" t a União autorizada a prestar garantias 
relativas à operação de crédito externo a que se re
fere o art. 12 

Art. 4S A contratação da operação de crédito a 
que se refere o art. 12 deverá efetivar-se no prazo 
máximo de quinhentos e quarenta dias contado da 
data da publicação desta Resolução. 

Arl 6Q Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. LAURO CAMPOS- Sr. Presidente, soli
c~o a V. Ex• que providencie o registro do meu voto 
contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- A Taqui
grafia registrará o voto contrãrio de V. Exª. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro-

vam queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 3: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N"61, DE 1995 

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n2 61, de 
1995 (nº- 182194, na Câmara dos Deputa
dos), que permite a admissão de professo
res, técnicos e cientistas estrangeiros pelas 
universidades brasileiras e concede autono
mia às instituições de pesquisa científica e 
tecnológica, tendo ·· ··- --

Parecer favorável, sob n2 5, de 1996, 
da Comissão 

de Constituiçao, Justiça e Cidadania 

(Quinto e último dia de discussão) 

Em discussão. (Pausa) 
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 

peço a palaVra, para diseutir. 
Concedo a palavra ao Senador Hugo Napoleão. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para dis

cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, estou tomando a iniciativa de 

. apresentar emenda substitutiva à atual Proposta de 
Emenda à Constituição, anunciada por V. Ex~. cha
mando a atenção para o fato de que o art. 207 _da 
Lei Maior estabelece: 

"As universidades gozam de autono
mia didãtioo-cientifica, administrativa e de 
gestão financeira e patrimonial, e obedece
rão ao princípio de indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão". 

A Proposta de Emenda à Constituição n2 
61195, que permite a admissão de professores, téc
nicos, cientistas estrangeiros pelas universidades e 
instituições de pesquisa científica e tecnológica pú
blicas e estende as prerrogativas da autonomia uni
versitãria às instituições que especifica, determina: 

"Art. 207.-: .......................................... . 

§ 1<> t: facultada às universidades ad
mitir professores, técnicos e cientistas es
trangeiros, na forma da lei. 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se 
às instituições de pesquisa científica e tec
nológica". 

Sr. Presidente, eis a minha emenda 
substitutiva: 

"Art. 12 São acrescentadas ao art. 207 
da Constituição Federal dois parágralos, 
com a seguinte redação: 

Arl 207. - ....................................... " ... 

§ 12 É facultada às ...Wersidades e ins
tituições de pesquisa científica e tecnológica 
públicas a admissão de professores, cientistas 
e técnicos estrangeiros, na forma da lei." 

Jã se vê que acrescentei, no § 12 , a expressão 
"e instituições de pesquisa científica e tecnológica 
públicas'. ' 

"§ 22 A lei poderá estender prerrogativas da 
autonomia universMria às instituições que compro

. vem alta qualificação para o ensino superior ou para 
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pesquisa científica e tecnológica, com base em ava
liação procedida pelo Poder Público". 

A diferença fundamental entre a Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 61 e a minha emenda 
substitutíva: na primeira, há o estabelecimento da 
compulsoriedade, da obrigatoriedade de que as ins
tituições de pesquisa científica passem a ter autono
mia didática, financeira e administrativa e passem a 
gozar das prerrogativas de ensino e extensão; na 
minha emenda substitutíva, ela converte a compul
soriedade em faculdade, adm~e. em determinados 
casos, quando a lei estender essas prerrogativas com 
base em avaliação procedida pelo Poder Púb6co. 

Gostaria, Sr. Presidente, de pinçar dois ou três 
aspectos da justificação com que trago a fundamen
tação para a presente emenda substitutiva De ma
neira nenhuma quero negar às instituições de pes
quisa científica e tecnológica o meu apoio. Ao con
trário. Apenas a redação conferida pelo § 2" do art. 
207 apresenta certas dificuldades na sua aplicação. 

"0 § 2" da Proposta de Emenda CoriS
titucional afirma que o disposto no art 207 é 
aplicável às instituições de pesquisa científi
ca e tecnológica Ora, além da permissão de 
contratação de professores estrangeiros, 
são estabelecidos no artigo, mais particular
mente em seu caput, os princípios da auto
nomia didático-científica, administrativa e de 
gestão financeira e patrimonial das universi
dades, assim como o da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão nas uni
versidades. 

EsSe princípio da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão é típico 
das universidades. Não é admissível que ele 
seja cobrado das inst~ições de pesquisa, 
ainda que algumas delas também se dedi
quem ao ensino. Obrigar essas instituições 
a desenvolver atividades de ensino e exten
são poderia ser prejudicial à sua capacidade 
de pesquisa • 

De riiais a mais, os institutos de pes
quisa também não devem ser contempla
dos indiscriminadamente com a autonomia 
didãtica. A liberdade científica é funda
mental para o seu bom funcionamento. 
Contudo, seria uma grande aventura per
mitir que, como as universidades, qualquer 
instituição de pesquisa, mesmo sem tradi
ção no ensino, pudesse ter a liberdade até 
de criar cursos regulares de educação su
perior. 

Entendo, Sr. Presidente, S!'!s e Srs_ Senado
res, que há instituições de renome nacional e inter
nacional, como o CNPq, que efelivamente dedicam
se exclusivamente à pesquisa eles têm nível salis
fa!ório suficiente para o ensino e para a pesquisa -. 
mas nem por isso podemos obrigâ-lo, exigir dessa 
grande instituição brasileira, genuinamente brasifei'
ra, a obrigação de passar a ensinar o que é prerro
gativa das universidades. 

A minha emenda substitutiva visa precipua
mente ordenar as coisas. No § 1 ~. alribuir, tanto às 
universidades, quanto às instituições de pesquisa, 
às instituições científicas, a possibilidade de contra
tar professores estrangeiros até porque hã llm enor
me número de convênios e acordos internacionais_ 
Mas, no § 22, considero que as prerrogativas de en
sino e de extensão e me refiro especificamente a 
essas -, não sejam automática e irreversivelmente 
atribuídas a essas instituições de pesquisa. sem qJe 
antes o Poder Público proceda a urna avaliação, a ~ 
um exame da referida matéria 

Encerro dizendo que: 

"Diferentemente das universidades, os 
institutos de pesquisa não são especifica
mente credenciados pelo Poder Púb6co 
para desenvolver suas. atividades. Para se 
tomar uma universidade, é preciso passar 
por um complicado processo de autorização 
e credenciamento. 

"Periodicamente, ainda, as ínslituições 
universitárias passam por um processo de 
avaliação para o seu • recredenciamento.: 
Portanto, o t~lo de universidade jã pressu
põe uma avaliação especifica do Poder Pú
blico." 

A Comissão Especial na. Cãmara dos Deputa
dos entendeu da mesma maneira, embora o Plenâ
rio daquela Casa haja modificado para converter o 
projeto nos termos em que se achla submetido à de
liberação do Senado Federal. 

"A emenda que apresento proctra: so
lucionar os problemas levantados. Corrige a 
idéia sem propósito de exigir associação en
tre a pesquisa, o ensino e a extensão das . 

, instituições de pesquisa Além disso, perrnõ
te que o princípio da autonomia seja modu-
lado, beneficiando não.apell<IS as instiltiçõ
es de pesquisa, mas também instittições de 
ensino que demonstrem qualificação espe
cial." 
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Sr. Presidente, não estou, de maneira alguma, 
cerceando, vetando, pro!lindo ou impedindo, mas, 
ao contrário, querendo que o ensino e a extensão te
nham níveis razoáveis, satisfatórios, se possível, ex
celentes, dentro da comunidade, e que, para tanto, 
haja o exame do Poder Público e a aprovação me
diante lei. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 

mesa, emenda que será lida pelo Sr. 12 Secretário 
em exercício, Senador AniOnio Carlos Valadares. 

É lida a seguinte 

EMENDA OFERECIDA À PROPOSTA 
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N2 61/95 . 

Que permite a admissao de profes
sores, técnicos e cientistas estrangeiros 
pelas universidades e instituições de 
pesquisa cientifica e tecnológica públicas 
e estende as prerrogativas da autonomia 
universitária às Instituições que especifi-
ca. 

EMENDA N2 1-PLEN 

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: 

Art 12 São acrescentados ao art 207 da Cons
tituição Federal dois parágrafos, com a seguinte re
dação: 

"Ar!. 207.- ......................... ; .•.•.•. ". 

§ 1• É facultada às universidades e 
instituições de pesquisa científica e tecnoló
gica públicas a admissão de professores, 
cientistas e técnicos estrangeiros, na fonma 
da lei. 

§ 22 A lei poderá estender prerrogati
vas da autonomia universitária às instituiçõ
es que comprovem alta qualificação para o 
ensino superior ou para a pesquisa cientifica 
e tecnológica, com base em avaliação pro
cedida pelo Poder Público. • 

Art 22 Esta Emenda entra· em vigor na data de 
sua publicação. 

Just~icaçao 

A iniciativa da PEC n" 61/95 de estender atri
buições da autonomia às instituições de pesquisa 
científica e tecnológica merece nosso apoio. Entre
tanto, a redação contenda ao § 22 do art 207 apre
senta problemas que precisam ser solucionados, a 

fim de se evitar, futuramente, dificuldades. na sua 
aplicação. 

O § 22 da proposta de emenda constitucional 
afirma que o disposto no artigo 207 é aplicável às 
instituições de pesquisa científica e tecnológica Ora, 

. além da penmissão de contratação de professores 
estrangeiros, são estabelecidos no artigo, mais parti
culanmente em seu caput. os princípios da autono
mia didático; cientifica, administraliva e de gestão fi
nanceira e patrimonial das universidades, assim 
como o da indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão nas universidades. 

Esse princípio da indissociabilidade entre ensi
no, pesquisa e extensão é típico das universidades. 
Não é admissível que ele seja cobrado das inslilti
ções de pesquisa, ainda que algumas delas também 
se dediquem ao ensino. Obrigar essas instituições a 
desenvolver atividades de ensino e extensão pode
ria ser prejudicial à sua capacidade de pesquisa. 

Os institutos de pesquisa também não devem 
ser contemplados indiscriminadamente com a auto
nomia didática. A liberdade científica é fundamental 
para o seu bom funcionamento. Contudo, seria uma 
grande aventura penmitir que, como as universida
des, qualquer instituição de pesquisa, mesmo sem 
tradição no ensino, pudesse ter a liberdade até de 
criar cursos regulares de educação superior. 

O texto do § 22 introduzido no art. 207 pela 
PEC no 61/95 concede iwfumaticamente autonomia 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial a 
todas as instituições de pesquisa, sem considerar 
que, ao lado de excelentes inslitlições, há outras 
pouco tradicionais, cujos trabalhos não apresentam, 
pelo menos ainda, relevância maior. Dessa fonma, 
não seria conveniente dosar a concessão dessa au
tonomia? Por que não permitir que o Poder Público 
avalie previamente as instituições de pesquisa com 
o propósito de estabelecer o grau de autonomia ade
quado às diferentes entidades? 

Diferentemente das universidades, os institutos 
de pesquisa não são especificamente credenciados 
pelo poder plblico para desenvolver as suas ativida
des. Para se tornar uma universidade, é preciso pas
sar por um complicado processo. de autorização e 
credenciamento. Periodicamente, ainda, as institui
ções universitárias passam por um processo de ava
liação para o seu recredenciamento. Portanto, o títu
lo de universidade já pressupõe uma avaliação es
pecífica do poder público. . 

Es5as ressalvas não são novas no Congresso 
Nacional. Foram identificadas e corrigidas, mediante 
um substitutivo, pela Comissão Especial da Câmara 
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dos Deputados que analisou a proposta Contudo, 
esse ajuste acabou prejudicado por outra modifica
ção do s.-bstitutivo, que ampliava a permissão para 
a admissão de estrangeiros no serviço plblico em 
geral. O Plenário da Câmara preferiu o texto original, 
por julgar que esta última modificação deveria ser 
analisada pela proposta de emenda constitucional 
sobre a reforma administrativa. 

A emenda que apresentamos procura solucio
nar os problemas levantados. Corrige a idéia sem 
propósito de exigir a associação entre a pesquisa, o 
ensino e a extensão das instituições de pesquisa 
Além disso, permite que o princípio da autonomia 
seja modulado, beneficiando não apenas as instil!J!~ 
ções de pesquisa, mas também instituições de ensi
no que demonstrem qualificação especial. 

Em virtude da alteração promovida no § 2", 
apresenta-se como essencial modificar também o § 
12 do art 207 do texto original da PEC em apreço, 
pois a proposta que apresentamos procura respeitar 
a intenção da iniciativa da Câmara de permitir a ad
missão de professores, técnicos e cientistas estran
geiros não apenas nas universidades públicas, mas 
também nas instituições públicas de pesquisa Por 
isso, a manutenção do § 1• original é incompatível 
com a alteração que propomos para o § 2" 

Em virtude da necessidade de modificar os 
dois parágrafos,. que constituem a razão de ser da 
PEC nº 61/95, optamos pela solução mais lógica de 
apresentar este substitutivo integral, para o qual soli
citamos apoio. 

Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 1996. -
Hugo Napoleão - Elcio Alvares - Joel de Hollan
da- Edison Lobão- Freitas Neto -José Agripino 
-Jonas Pinheiro- Bello Parga- Vilson Kleinii
bing -Romero Jucá - Waldeck Omelas - Esperi
dião Amin - José Alves - Carlos Patroclnio -
José Bianco - Geraldo Melo - Flaviano Melo -
Bernardo Cabral -José Roberto Arruda- Romeu 
Tu ma- Valmir Campelo- Carlos Wilson- Mauro 
Miranda - Teotonio Vilela Filho - Osmar Dias -
Lucfdio Portela- Guilhenne Palmeira. 

(A Comissl3o de ConsütuiçEio, Justiça 
e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A pro
posta, na forma regimental, uma vez emendada, 
com assinaturas que correspondem ao número pedi
do pelo Regimento da Casa, volta à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do art 
359 ào Regimento Interno. · 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Item 4: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N2 68, DE 1995 

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nº 68, de 
1995 (n" 163/95, na Câmara dos Deputa
dos), de iniciativa do Presidente da Repúbli
ca, que altera os arts. 71 e 72 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, in
troduzidos pela Emenda Constitucional de 
Revisão nº 1 , de 1994, tendo 

Parecer favorável, sob nº 1 O, de 1996, 
da Comissão 

de Constituiçao, Justiça e Cidacfa. 
nia, com votos vencidos dos Senadores Jo
saphat Marinho, Ademir Andrade, Roberto 
Freire, Ronaldo Cunha Lima, Benedita da 
Silva e Carlos Patrocínio. 

(Primeiro dia de discussão) 
A PreSidência esclarece ao Plenãrio que, nos 

termos do disposto do art 358, a matéria constará 
da Ordem do Dia durante cinco dias consecutivos, 
na fase da discussão, quando poderão ser apresen-
tadas emendas. · 

Transcorre hoje o primeiro dia de discussão. 
Em discussão a matéria. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, a discus

são prosseguirá na sessão ordinãria de amanhã 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgota

da a matéria constante da Ordem do Dia 
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen

to nº 58, de 1996, de urgência, lido no Expediente, 
para o Projeto de Resolução nº 7. (Mensagem nº 
401195) 

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 da sessão do segundo dia útil subseqüente, nos 
termos do arl. 345, inciso 11, do Regimento Interno, 
combinado com o art 4º do Projeto de Resolução nº 
37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Volta-se 
à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat 
Marinho, por permuta com o Senador Ronaldo Cu
nha lima 

O SR. JOÃO FRANÇA -Sr. Presidente, peço 
· · a palavra para urna comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Tem V. 
Ex•. a palavra. 
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Peço ao nobre Senador Josaphat Marinho que 
aguarde a comunicação do Senador João Fiança 
para, em seguida. fazer uso da palavra. 
. O SR. JOÃO FRANÇA {PMDB-RR. Para uma 
comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, SPs. e 
Srs. Senadores, faço uso da tribuna nesta tarde ape
nas para registrar as declarações do Ministro da 
Justiça, Nelson Jobim, acerca do Decreto 1.775/96, 
que instituiu a figura do contradnório nos processos 
de demarcação de áreas indígenas. 

Segundo o Ministro da Justiça, as pressões 
que entidades não-governamentais vêm exercendo 
sobre o Governo têm apenas o objetivo de tumultuar 
e criar problemas. Para Jobim, "esses grupos não 
estão interessados em solucionar o problema". 

Aproveitando o ensejo, Sr. Presidente, quero 
apoiar integralmente o posicionamen10 adotado pelo 
Ministro Nelson Jobim e solicitar a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, de matéria publicada pela 
Folha de S. Paulo sobre esse assun10, intitulada 
"Jobim se recusa a dialogar com ONGs. 

Era o _que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muna obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JOÃO FRANÇA EM SEU PRONUNCIA
MENTO: 

Folha de S. Paulo 

Terça-feira, 6 de fevereiro de 1996 

indios 

JOBIM SE RECUSA A DIALOGAR COM ONG 

(Esses grupos não estao interessados em solu
cionar o problema indígena. Estlio interessados em 
criar problemas), diz 

Silvana Freilas 

Da S(JCUrsal de Brasi1ia 

O ministro da Justiça, Nelson Jobim, disse on
tem que o Governo não quer diálogo com as ONGs 
(organizações não-governamentais) que condenam 
a possibilidade de contestações nos processos de 
demarcação de terras indígenas, instituída pelo de-
cre10 1. 775. ' 

Jobím afirmou que essas entidades estão fa
zendo barulho ao pressionar os governos de pafses 
desenvolvidos a não financiar demarcações no Bra
sil. Segundo o ministro, elas não teriam interesse em 
viabilizar esses processos. 

Esses grupos não estão interessados em solu
cionar o problema indígena. Estão interessados em 

criar problemas, e nós não temos diálogo com quem 
nos cria problemas, disse o ministro. 

Entre essas entidades estão o Cimi (Conselho 
lndigenista Missionário) e o Capoib (Conselho de Ar
ticulação dos Povos e Organizações Indígenas do 
BrasiQ. O ministro não c!ou nenhuma delas. 

O Capoib enviou na semana passada carta aos 
embaixadores de países desenvolvidos (que inte
gram o G-7. grupo dos sete países mais ricos) pe
dindo a suspensão de repasse de recursos ao Bra
sil. 

O Brasil tem acordo de cooperação com o G-7 
nessa área. Um dos países do grupo é a Alemanha, 
que planeia liberar neste ano, US$ 25 milhões para 
o Programa Piloto para a ConserVação de Aorestas 
Tropicais do Brasil, criado em 1990, que inciui de
marcações. 

O embaixador alemão no Brasil, Claus-Juergen 
Duisberg, disse em nota que seu país não pretende 
cancelar esse acordo e supõe que, na base do novo 
decre10 1.775, que revoga o decreto 22/1991, a de
marcação das áreas indfgenas continue sem inter
rupção. 

Jobim disse que irá a Bonn no final de março 
para esclarecer a posição do governo brasileiro. 

Cerca de 50 sem-terra protestaram ontem 
· diante da sede da Folha contra o decreto 1. 775, ela
borado pelo ministro Nelson Jobim. 

Colaborou a Reportagem Local 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO PR(). 
NUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE A 
REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICA
DO POSTERIORMENTE. 

Durante o discurso do Sr. Josaphat 
Marinho. o Sr. José Samey. Presidente, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Levy Dias, 3'1 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre SenadorEsperidião Amin. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Sebas
tião Rocha 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pro
nuncia o seguinte discUJSo. Sem revisão do orador) 
- Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, nes
ta tarde, ao utilizar a tribuna do Senado, fazer refe
rência a dois assuntos. 
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O primeiro é a viagem oficial que o Governador 
do Estado do Amapá fez à Europa, na qual tive a 
oportunidade de acompanhá-lo, para tratar de as
sunto de interesse do Estado do Amapá O segundo 
é o Decreto 11"- 1.775, que estabelece a possibilidade 
do contraditório quanto à demarcação das terras in
dígenas. _ _ 

Voltarei a tratar desses assuntos com maior 
profundidade brevemente nesta Casa mas, nesta 
tarde, aproveitando esse espaço, vou abordá-los pri
meiro traçando um histórico da viagem oficial à Eu
ropa e depois uma breve análise do decreto sobre 
as terras indígenas. 

Antes porém, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena
dores, gostaria de associar-me àqueles que se ma
nifestaram nos dias que se passaram, deixando 
meus votos de sinceras condolências às famílias do 
ex-Deputado Roberto Cardoso Alves e da Sr" Sarah 
Kubílschek, esposa do ex-presidente Juscelino Ku
bítschek. O PDT e eu estamos nos associando, por
tanto, a todos os companheiros aqui do Senado que 
já manifestaram a sua consternação por essas per
das que todo o meio político e o população em geral 
de Brasma e São Paulo estão sentindo. 

O Governador do Estado do Amapá foi convi
dado oficialmente a fazer uma viagem à Europa 
França, Bélgica, Alemanha e Portugal - a fim de tra
tar de assuntos de interesse do Estado. Participei da 
comitiva indo à França e à Bélgica O Governador 
continuou sua viagem aos outros dois países. Essa 
viagem dá sequência a uma viagem anterior que fi
zemos à Guiana Francesa. Como se sabe, o Amapá 
é a fronteira fisica entre o Mercosul e a União Euro
péia e é a maior fronteira terrestre da França; ·oonsi
derando-se a Guiana Francesa como um território 
de ultramar da França. 

Somente agora, na aluai administração do Go
vernador João Alberto Capibenbe, é que se está 
concretizando uma idéia que sempre foi difundida 
dentro do Estado mas que nunca havia sido levada 
adiante: a necess_idade da cooperação, da troca de 
experiências, do aproveitamento das oportunidades 
entre a Guiana Francesa e o Estado do Amapá 
Com essa aproximação, com essa cooperação, po
der-se-à viabilizar uma participação mais efeliva dos 
Estados do Norte, sobretudo da Amazônia orientai, 
junto aos benefícios do Mercosul. 

Como todos nós sabemos, hoje o Mercosul be-. 
neficia prioritariamente os Estados do Coiie ·Sul do 
Brasil. É: necessário que, aos poucos,. eSses benefí
cios avancem para a Amazônia, para o Nõrdeste. 
Nós, da Amazônia oriental, sobretudo_ do Amapá e · 

do Pará, estamos preocupados e estamos querendo 
nos inserir no contexto da globalização da econo
mia. Portanto, queremos aproveitar essa fronteira fí
sica do Meroosul com a União Européia, haja vista o 
acordo de cooperação que está sendo preparado, para 
que nós, desta região tão bonita mas tão esquecida 
pelos órgãos federais do Brasil, possamos colher os 

. resultados desse aCordo, aessacooperação. . . . . 
Na sua viagem, o Governador, juntamente co

nosco que estávamos em sua comitiva, foi recebido 
· - por elevadas autoridades francesas no Ministério do 

Ultramar. -
Participamos, ainda, de debates em duas im

portantes instituições de peaquisa da França: a 
Agropolis, sediada em Monlpellier, e o Centro Nacio
nal de Pesquisa Científica, que é praticamente a ins
tituição mais forte de pesquisa na França. 

Os pontos fundamentais que foram levados à 
discussão - sobre os quais houve uma demonstra
ção de grande interesse por parte das autoridades 
francesas- situam-se, sobretudo, na efetivação do 
Plano de Desenvolvimento Sustentável, que o Go- _ 
vemo está apresentando durante este mandàto. É 
um plano que busca harmonizar aquilo que a nature
za privilegiou dentro da Amazônia - particularmente 

-· no Estado do Amapá - com um bem-estar para o 
povo que ali vive e com uma situação econômica fa
vorável para todo o nosso Estado; portanto, conciliar 
as questões do meio arriblente com o homem da re
gião, dando-lhe melhores condições de vida e tiran
do, logicamente, o proveito econõmico dessa situa
ção privilegiada que temos na nossa Amazônia. 

Quanto a assuntos como ecoturismo e apoio 
às populações tradicionais, temos o exemplo do 
apoio efetivo que o Governo já está dando aos cas
tanheiros, àqueles que vivem nas reservas extratí
vistas e, particularmente, aos povos indígenas do 
nosso Estado. O Estado do Amapá hoje possui uma 
população de aproximadamente cinco mil índios, 
graças . a Deus com todas as terras demarcadas, 
sem nenhum conflito de terras nessas reservas indí
genas, e o Governo pôde estabelecer, durante essa 
administração, uma situação privilegiada de coope
ração entre Governo e os índios. O Governo estabe
leceu vários convênios em que repassa recursos 
para que os índios possam comprar a merenda es
colar, construir e reformar escolas, equipar as esco
las e os centros de saúde, comprar embarcações, e 
outras questões importàntes e fundamentais ~ os 
povos indígenas que vivem no Estado do Amapá 

Nós, portanto, conjuntamente com a Guiana 
Francesa, ternos uma gama de oportunidades de 
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negócios e de cooperação que podem ser estabele
cidos. 

Voltei muito satisfeito desse curto perfodo em 
que estive ausente do Brasü, pela receptividade que 
foi dada a essa proposta, pelo apoio que foi de
monstrado e pelas possibilidades concretas de se
rem estabelecidos convênios entre a França e o 
Amapã. 

Logicamente isso precisa passar por um acor
do global, e estamos pleiteando vamos fazê-lo ofi
cialmente ao Presidente da República e ao Ministro 
das Relações Exteriores para que em maio, na via
gem do PresidentE! da República à França, quando 
serã revisionado o Acordo-quadro entre Brasil e 
França, e5Sa região fronteiriça Amapã/Guiana Fran
cesa possa constar com certa prioridade, para que, 
então, o Governo do Estado possa tratar de assun
tos que possam viabilizar essa cooperação direta
mente com o representante do Governo da França 
na Guiana Francesa 

A S~ Marina Silva - Permite-me V. Exã um 
aparte? 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA -Ouço V. Ex"
com prazer. 

A S~ Marina Silva - Parabenizo V. Exa e as 
iniciativas do Governo do Amapã e fico feliz em sa- -
ber que, na AmazOnia, temos um Governador com 
essa sensibilidade, com essa capacidade de levar 
os problemas das populações tradicionais para uma 
cooperação com outros países. Hã ml.ito tempo 
esse é um sonho das comunidades indfgenas, dos 
seringueiros, dos caboclos, dos ribeirinhos: que os 
governos da AmazOnia busquem apoio para o de
senvolvimento sustentãvel da AmazOnia, conside
rando as experiências dessas populações que hã 
séculos convivem com a natureza e são capazes de 
preservá-la, dali tirar o seu sustenlo e dar uma par
cela de colaboração no que se refere à questão do 
desenvolvimento econOmico da região. Rco triste, 
ao mesmo tempo, por saber que o meu Estado, infe
Uzmente, não conta com a mesma sensibilidade do 
Governador do Amapá Ali se está fazendo uma es
trada que poderia ter todo o apoio de outros pafses, 
de recursos internacionais, caso houvesse o zonea
mento econômico-ecológico com respeito às popula
ções indfgenas, com respeito às reservas extrativis
tas, e não hã sensibilidade por parte do governo. ln
felizmente, quem perde é o Estado, quem perde são 
as populações tradicionais. Parabenizo V. Ex" e o 
Governador ·cto Amapã por estarem fazendo esse 
trabalho, colocando-me à disposição de V. Exªs 
para, com minha modesta colaboração, poder ajudar 

naquilo que os senhores me demandarem. Muito ob- --
tigada 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agradeço o 
aparte de V. Ex"-, Senadora Marina Silva, e sei per
feitamente que V. ExA é uma pessoa sensível a esta 
causa e uma defensora ãrdua dessas questões. TIVe 
oportunidade, inclusive, de citar o nome de V. Ex"
_numa reunião que tivemos com o Deputado Ber
trand, da Guiana Francesa.· S. Ex• está promovendo 
um grande encontro dos povos indígenas na França, 
em junho, e sugeri-lhe que convidasse V. Ex• por 
entender a importância que tem em todo esse con
texto. 

Enfim, será um evento grandioso, em que se
rão discutidos os problemas enfrentados pelos rn
dios em toda a América Latina, sobretudo, mas tam
bém um pouco na Europa Haverá também uma par-
te cultural, com um festival de músicas indfgenas. 
Será realmente um evento grandioso, e tenho certe- -
za de que a presença de V. Exª o engrandeceria 
muito. 

No que me couber, farei esforços para também 
lá comparecer e espero que V. Ex"- também possa 
abrilhantar esse grande encontro, preparado pelo 
Deputado Bertrand, da Guiana Francesa 

Mantivemos contatos também, no Parlamento 
francês, com o Presidente do Grupo de Amizade 
Brasil-França, Deputado Antoine Joly*, e com o Se
nador George Otily*, da Guiana Francesa 

No Parlamento europeu, em Bruxelas, que foi 
muito importante, o Governador João Capíberibe 
teve oportunidade de expor o programe do Estado 
do Amapá de desenvolvimento sustentável junto à 
Comissão direcionada para a América Latina, sobre
tudo nas ãreas de meio ambiente. Foi um encontro, 
de certa forma, bastante concorrido, com muitos de
putados presentes. 

Tivemos um encontro à parte com o Deputado 
Carlos Pimenta, de Portugal, que é do ParlamenfD 
Europeu. 

Para nossa surpresa, o Governador João Capi
beribe foi o primeiro deste mandado de quatro anos, 
dos Cdfimos governadores eleüos, a ser recebido no 
Parlamento Europeu. Portanto, no ano de 1995, ne
nhum governador braSileiro esteve naquele Parla
mento. 

Quando se discute uma cooperação entre Mer
cosut e União Européia, quando há um forte interes
se dos governos da Europa em apoiar iniciativas 
desta natureza, que visem preservar o meio ambien
te, cuidar das questões sociais e desenvolver esses 
temas nos Estados, principalmente da Amazônia, 
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penso ser fundamental a participação não só do Go
vernador João Capiberibe, mas também dos outros 
governadores brasileiros e do Presidente da Repú
blica, que irá à França para aprofundar ainda mais 
esses assuntos. 

Sr. Presidente, sobre esse tema, era o que ti
nha a dizer. 

Antes, porém, de concluir o meu discurso, que
ro fazer referência ao Decreto n" 1.775, assinado 
pelo Presidente da República, que permite o contra
ditório na questão da demarcação das terras indíge
nas, o que, para nós, é um atropelo muito grande no 
relacionamento entre Governo e os nossos índios. 

Estamos muito preocupados com crises futuras 
que poderão acontecer, com conflitos que poderão 
ocorrer. Portanto, fica aqui o nosso apelo oficial para 
que o Presidente da República venha a rever este 
caso e possa, dentro do possível, revogar este de
creto. 

Futuramente farei um discurso especifico a 
respeito deste tema, mas gostaria de deixar registra
da essa preocupação, que tanto foi citada na Europa 
durante essa nossa curta estadia na França e na 
Bélgica 

Era o qué tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Jefferson Peres. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo 

Cunha Lima. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 

Miranda (Pausa.) 
Concedo a palavra à nobre Senadora Marina 

Silva. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador LtJ::io Al-

cântara (Pausa.) ~ ~ ~ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, há um ano 
aprovamos aqui no Senado, com muito constrangi
mento, um projeto de lei com 600 páginas, das quais 
300 numa língua estrangeira, o francês. 

Estou me referindo ao GATT-TRIPS, ou seja, à 
adesão do Brasil à Organização Mundial de Comér
cio. 

Nós do Senado Federal tínhamos que ratificar 
naquele dia, porque, se assim não o fizéssemos, 
penderíamos a chance de sermos fundadores da Or
ganização Mundial de Comércio. 

Esse fato era importante para o Brasil naquela 
data. E nós, do Senado Federal, descumprimos o 

nosso Regimento Interno e aprovamos aquele docu
mento, que é conhecido como GATI-TRIPS, e tam
bém como "A Rodada Uruguaia". 

Um ano se passou. Éramos o segundo maior 
exportador de frango do mundo, hoje caímos para o 
42 lugar. A nossa pauta de exportação de carne está 
tendo problemas. Há dumping de vários países. 

O sapato chinês, por exemplo, é vendido no 
Brasil por um preço que sequer dá para comprar 
matéria-prima para confeccionar um sapato aqui, no 
nosso Pafs. Na China, e tenho a maior admiração 
pelos chineses não se paga energia, previdência e 
nem impostos; muitas vezes, esses produtos são fa
bricados até nas penitenciárias. O cadeado Brasil, 
vendido aqui porém fabricado na China, entra em 
concorrência com o nosso Papaiz. O valor pelo qual 
ele é vendido, ou seja, US$1,00, não paga a maté
ria-prima para fabricar-se o nosso cadeado. São em
pregos que saem do nosso País e que são gerados 
em outros. 

Urge que tomemos conhecimento sobre as 
nossas cotas, se cresceram ou diminuíram. Deve
mos nos informar, por exemplo, sobre a situação 
dos nossos exportadores de oleaginosas, dos nos
sos exportadores de frango e sobre as dificuldades 
que enfrentanam a partir da vigência da Organização 
Mundial de Coméncio, da qual passamos a fazer par
te. São questões que serão abordadas, Sr. Presi
dente, SRA.s e Srs. senadores, na Comissão de 
Economia a partir do próximo mês. 

Estou encaminhando à Presidência daquela 
Comissão uma solicitação para que convoquemos 
os vários setores. Não posso conformar-me que o 
Brasil exporte 5 mil toneladas para o Mercado Co
mum Europeu quando o Uruguai, que é de tamanho 
inferior ao Rio Grande do Sul, exporta 6 mil, e a Ar
gentina. ali do lado, 27 mil toneladas. Não posso 
conformar-me que recebamos compensação em re
lação às nossas oleaginosas. Se isso ocorre é por
que pendemos. Ninguém dá compensação para 
quem não pendeu. 

Quero, Sr. Presidente, pedir ao Plenário para 
que acompanhemos essa evolução e que, mais ain
da, daqui para diante, o Senado passe a prestar 
atenção na evolução das cotas de exportação. Isso 
é muito importante para o nosso País, porque repre
senta empregos, capital e lucro. Enfim, isso repre
senta o Brasil se lançar ou não no mercado interna-
cional. · 

Tenho visto, com muita alegria, o Governo Fe
deral, o Poder Executivo, comemorar a adesão da 
indústria automobilística, mas, por auto lado, não te-
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nho visto a regulamentação da área de dumping, 
nem tampouco da área de subsídios. 

Tenho conhecimento de que os países estran
geiros subsidiam em ampla escala. Recentemente, 
os Estados Unidos liberaram milho em grande quan
tidade para criadores de frango. Com relação à área 
de leite, temos o exemplo de Santa Catarina, que 
está pagando caro pela concorrência, não só do 
Mercosul, como também de países da Europa 

~ preciso que nós, do Senado Federal, acom
panhemos a evolução e, mais ainda, busquemos ver 
como se desenvolve o auxmo dado aos nossos exT.
portadores através do Ministério das Relações Exte
riores. 

Essa será a solicitação que faremos à Comis
são de Economia e, com certeza, traremos ao Ple
nário desta Casa as constatações a que chegannos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) Concedo a 

palavra à nobre Senadora Benedita da Silva, para 
uma comunicação inadiável. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Para 
uma comunicação inadiãvel. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, não 
poderia também deixar de manifestar aqui o meu 
sentimento pelo falecimento de O. Sarah Kubitschek. 

Faço-o por um elo antigo. Eu ainda era menina 
e minha mãe, considerada . a melhor lavadeira do 
bairro, conheceu aquela tamma. TIVe a oportunidade 
de entregar roupa naquela casa e ser um dia reco
nhecida como uma menina muito inteligente, por Sa
rah Kubilschek, que demonstrou vontade de conhe
cer minha casa Isso acabou não acontecendo, mas 
ela ficou conhecendo meus pais. A partir desse fato, 
minha mãe começou a servi-la como lavadeira E, 
através dessa relação, conheci Màrcia Kubitschek, 
com quem travei uma relação de amizade mlito 
grande, coisa de criança Talvez, para muitos, isso 
não signifique nada Mas, neste momento em que 
expresso meu serrtimento; minha condolência, quero 
ressaltar esse fato, que faz com que eu venha à tri
buna lamentar profundamente essa perda. · 

Sem dúvida alguma, sei das questões políticas 
que envolveram aquela famma e, principalmente, O. 
Sarah. Era éla quem buscava em· nossa tamma, na 
familia pobre da comunidade, o apoio para os gran
des comícios que Juscelino fazia no Estado do Rio 
de Janeiro, principalmente no bairro do Leme, mais 
precisamente na .Igreja Nossa Senhora do Rosário. 
As nossas manifestações davam-lhe apoio total. ra
mos todos num caminhão que meu pai tinha Traba
lhamos muito naquela campanha 

Mas há um gesto do qual não me esqueci e 
que me fez vir à tribuna comentá-lo. 

Sonhava em ter uma boneca, mas era extre
mamente difícil para mim. Um dia, O. Sarah reuniu 
todos os brinquedos de sua filha para doar e os 
brinquedos estavam bons. Como havia muitas crian- · 
ças, ela resolveu fazer um sorteio. Eu sempre fui 
muito grandalhona e, por isso, as outras crianças 
não me consideravam criança. Mas eu fui a sortea
da. Lembro-me de que pulava mais do que uma 
criança de dois anos, apesar da minha idade tinha 
dez anos naquela época. Isso me marcou profunda
mente, tanto que, quando cheguei à Cãmara dos 
Deputados, cumprimentei Márcia Kubilscheck e per
guntei se ela se lembrava de mim. Ela disse que 
não. Então eu disse: "Você se lembra de uma bone
ca que você tinha?" E descrevi o brinquedo. Eu a 
ganhei no sorteio. 

Então, são essas lembranças, que considero 
extremamente carinhosas e emocionantes, que me 
trouxeram a esta ·tnbuna, para falar do meu pesar 
pelo falecimento de Sarah Kubilschek. Muito mais 
que a politica, esses acontecimentos marcam, evi
dentemente, o ser humano. 

Gostaria, Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senado
res, de tecer um comentário que julgo pertinente, 
porque amanhã estarei ocupando a tribuna para tra
zer ao conhecimento desta Casa o relatório da mi
nha ida aos Estados Unfdos. 

Ao voltar, leio nos jornais que o Michael Jack
son estava sendo impedido de fazer a gravação do 
seu clipe, com o já conhecido Spike Lee, na favela 
de Santa Marta. Isso me preocupou, porque temos 
também que garantir que haja maior relação interna- · 
cional na cultura. Nós que viajamos sabemos perfei
tamente que a melhor forma de se relacionar com 
um país que abre suas portas são as manifestações 
culturais. 

Quanto ao Rio de Janeiro, que tem a imagem 
de cidade violenta, não será com o clipe de Michael 
Jackson que será considerada a mais violenta, o 
que ela já é. Não é preciso que o nosso Secretário 
tenha essa preocupação com a imagem do Rio em 
decorrência do clipe, mas sim com a imagem do Rio 
das crianças donnindo embaixo de pontes, a situa
ção do desemprego, da miséria, dos barracos que 
rolam nas chuvas. Muito tem acontecido a nós, lave
lados, no Rio de Janeiro, e que deveria ser preocu
pação prioritária. Até aceito que o nosso Secretário 
se preocupe com o turismo,. pois é importante proje
tar uma boa imagem da nossa cidade. Mas temos ~ 
que garantir que esse contraste social existente na 
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Rio de Janeiro não impeça que as manifestações 
culturais possam ali acontecer. Conheço Spike Lee 
quem não conhece as suas obras? e se há alguma 
coisa admirável nele é que sua produção é da reali
dade. Ele não produziu nenhuma peça até hoje que 
pudesse censurar ou esconder qualquer comporta
menlD distorcido. Ele é contumaz em fazer peças 
para a comur,~idade negra e não poupa nenhum de 
nós. Quando se manifesta qualquer laço de racismo, 
ele o denuncia em suas peças produtivas. Spike Lee 
é um grande fenômeno da cuHura mundial. t impor
tante que o Brasil tenha um relacionamenro com 
essa cultura e com essa produção, que é de alto ní
vel. 

Por outro lado, é importante colocar que Silnta 
Marta já foi um morro filmado com outras cenas, e 
se Spike Lee quiser, ele não precisa sequer filmar. 
Ele pode fazer uma belíssima montagem. Basta pro
curar na TV Globo, no SBT, na Manchete, e vai en
contrar cenas da realidade, dos tiroteios, dos assas
sinatos, das mortes. Com essa peça que será mon
tada estaríamos dando uma contribuição a nível 
mundiaL Não é preciso que a defesa que esteja sen
do feita seja, sobretudo, altamente preconceituosa, 
pois ele fala do lucro, o perigo de se lucrar com a mi
séria. Mas essa miséria já existe, e não ternos como 
escondê-la, a não ser com medidas radicais e, no 
caso, sociais para essa comunidade. 

Ele prevê que as cenas possam ser compro
metedoras para a comunidade, Sr. Presidente, que 
está hoje numa manifestação com o Viva Rio, e to
dos aqueles que fazem produção cuHural no Rio de 
Janeiro estão hoje no Morro de Santa Marta dizendo 
"não". Ses não aceitam. Estão entrando também na 
justiça para que isso possa ser uma decisão da co
munidade, pois ela também ganha o seu cachê. A 
comunidade também quer ser conhecida como uma 
comunidade que tem os seus talenros e que não é 
pura e simplesmente uma comunidade marginal. 

A imagem do Rio de Janeiro, projetada nesse 
clipe de Spike Lee, terá um retomo não somente por 
expressar essa realidade cruel, mas tenho certeza 
que ele tem um compromisso com essa comunidade 
pobre e miserável que jamais fez uso dessa comuni
dade. Ele apenas é bem sucedido, cõnsciente e, 
sem dúvida, mandará um retorno para nós. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Eduardo 
SL!plicy. · 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Senadora 
Benedita da Silva, apesar de V. Exª ter pedido a pa
lavra para uma comunicação inadiável, o seu tempo, 
cinco minutos. já está esgotado há quatro minutos. 

V. Ex~ pode coneéâer o aparte ao Senador Ellilan'do 
Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Fiz quesfão de apau-
tear a Senadora Benedita da Silva porque avalia~ 
ela esteja tratando de algo de extraordinária relevân
cia do ponro de vista cultural, ou seja, está tra!anttlo 
de coisas que realmente pooem ajudar na ttmJs!i:nr
mação da realidade que a Senadora BenediladaSli1-
va conhece tão bem, qual seja. a realidade dlsmtllr
ros no Rio de Janeiro. Quando. pela primeiia.11eiZ;,.Ji 
que Spike Lee e Michael Jackson iriam fazerunr.dlli
pe no Rio de Janeiro, achei a idéia mui1o boa i<!Qllde 
isso representaria um ato de solidáriedade num iiln
teressante, pois toda a experiência que Spi<a Liee 
tem demonstrado em seus filmes, ao mostraralealli
dade do Harlem ou de tantos outros lugares dos Es
tados Unidos, seria trazida para cá. Spike lee C<lJn
segue mostrar a realidade do povo negro das Estia
dos Unidos como nunca tinha sido visla Pbrtantto, 

_ quando soube que seria realizado um videoclipe •fi
quei contente, imaginando o quanto seria ~ 
sante que o mundo. inteiro pudesse ver a reatidalile 
do Rio de Janeiro, do morro de Santa Marta, mu 
seja, tanto dos seus lugares mais bonitos, quamro 
das dificuldades por que passa a população nUJm 
morro como aquele ou a população fallelada do Rio 
de Janeiro. Espantei-me com a declaração do Se
cretário da Indústria, Comércio e Turismo à:l Rio ide 
Janeiro, e de auroridades do Governo do Estado ido 
Rio de Janeiro ou do município que estavam q.Jerem

do evitar que ali se realizasse uma produção culliu
ral. Na medida em que a l::omunidade de Santa Miar
ta, conforme V.E>f! está trazendo a informaçãO; está 
inteiramente a favor da realização desse 11ideo, QlllT1 
vontade de participar, acrediro que necessariamemte 
o próprio juiz que pensou em negar essa possibíliiija
de agora tem de ouvir a comunidade-.. Tenha cerle!za 
de que o Rio de Janeiro, inclusive pelo fotaf de- soua 
população, a não ser por uma ou outra voz diH;elite 
que às vezes tem preocupação que se mostre a aea
lidade do povo brasileiro, mas a população dlh ll'lio 
de Janeiro, a população brasileira. licará c:onlemte 
com o fato de que pessoas do talento de Spike Lee 
e Michael Jackson estejam querendo vir ao Brasm e 
trazer uma contribuição como essa. Então, sof!Oiari
zo-me com o pronunciamento de V. Exil-

A SRA. BENEDITA DA SILVA - Agradego, a 
V. Ex" pelo aparte. 

Mas, finalizando, quero dizer que o juiz alimnou 
que a produção nãO poderá ser feita em nen!Junn ou
tro espaço no Rio. de Janeiro. Isso é muilo,gnave. 
Este estado perde com isso, porque parte d<tc.clipe 
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será feita com o Olodum, em Salvador. A Bahia, 
mais uma vez, vai ganhar do Rio de Janeiro, por 
conta da intolerância e imprudência, não sei bem por 
que, do Governo do Rio de Janeiro e até mesmo do 
juiz. Espero, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que ... 

O Sr. Eduardo Suplicy - Senadora Benadita 
da Silva, se V. Ex• me permite, se o Papa pôde ir a 
um morro no Rio de Janeiro e ali se produziram de
zenas ou centenas de imagens transmitidas pelo 
mundo inteiro, se o Papa pode, por que Michael 
Jackson e Spike lee não podem? Por serem ne
gros? A atitude desse juiz conflita com os princípios 
inseridos na Constituição brasileira Se me permite, 
com todo o respeito, mas trata-se de uma ação !=(Ue, 
bem avaliada, não poderá ser mantida: a decisão do 
juiz de proibir Spike Lee e Michael Jackson de pro
duzirem um videoclipe com artistas brasileiros, com 
o povo do morro do Rio de Janeiro. E eu áqui, repito, 
condeno a censura que autoridades do Rio de Janei
ro querem promover, impedindo a realização deste 
videoclipe. É importante essa produção, a bem da li
berdade de expressão e de cultura de todo o povo 
brasileiro. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço no
vamente a V. E# pelo aparte e também ao Sr. Presi-
dente pela paciência · ~ 

Era o que eu tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Os Srs. ~~ 

Senadores Esperidião Amin, Júlio Campos e Edison 
lobão enviaram discursos à Mesa para serem publi
cados na forma do disposto no art. 203 do Regimen
to Interno. 

S. Ex'-s serão atendidos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB - SC) - Sr. 
Presidente, SP's e Srs. Senadores, quero registrar 
aqui o recebimento de correspondência da Funda
ção Universidade de Blumenau, assinada pelo reitor 
Mércio Jacobsen, na qual é solicitado ao Governa
dor de Santa Catarina o envio de um projeto de lei à 
Assembléia Legislativa criando a Região Metropoli
tana de Blumenau. 

Ocorre que, recentenwnte, as lideranças políti
cas, empresariais e acadêmicas dos municípios que 
integram a região do Médio Vale do ltajaí reuniram
se para buscar fórmulas alternativas a fim de enfren
tar a grave crise sócio-económica que abala aquela 
região e que tem como maior problema o crescimen
to do desemprego. 

No encontro, que teve lugar em Blumenau, ci
dade-pólo da região, essas lideranças dedicaram-se 
a inventariar alternativas, para a reversão do atual 
quadro, apresentando, simultaneamente, soluções 

concretas para os problemas mais angustiantes. 
Para isso, é claro, foram analisadas exaustivamente 
tanto as potencialidades s6cio-€Conômicas da re
gião, que são imensas, quanto as suas deficiências, 
que são as mesmas de outras áreas do Brasil. 

Para maior eficiência dos trabalhos, foram cria
das onze Câmaras Seloriais, envolvendo aqueles ra
mos empresariais mais significativos, bem como os 
segmentos de infra-estrutura e de serviços públicos. 

A partir do intensõ' debate travado nas Câma
ras, foram redigidos relatórios que apontam as prin
cipais oportunidades regionais de desenvolvimento e 
as melhores estratégias para implantá-las. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores: 
Vejamos inicialmente quais as principais carac

terísticas dessa rica região, que tem uma forte tnadi
ção industrial e que é nacionalmente conhecida pela 
presença marcante de população com ascendência 
alemã. 

O Médio Vale do ltajaí integrado por cidades 
como Pomerode, Timbó, lbirama, Rodeio, lndaial, 
Ascurra, Apiúna e Rio do Sul destaca-se, acima de 
tudo, pela qualidade de sua mão-de-obra e por seu 
nível de vida, muito bom quando comparado com o 
padrão médio brasileiro. Também é muito positivo o 
elevado conceito desfrutado pela região, seja em 
termos nacionais ou internacionais. Além disso, é 
possível destacar a boa estrutura de ensino para lo
dos os níveis de aprendizado. 

Mas a área sofre com algumas deficiências 
que precisam ser superadas logo. E o ~relatório 
apontou, em primeiro lugar, um insuficiente grau de 
cooperação entre as empresas e as instituições e or
ganizações de âmbito regional. Faltam também me
canismos que amparem a busca e o desenvolvimen
to de novas tecnologias para as indústrias ali esta
belecidas. 

Pesando prós e contras, as Câmaras Seloriais 
que passam agora a ser perrnanéntes decidiram que, 
antes de mais nada, deve ser criado um fórum perma
nente para a discussão dos problemas regionais. 

A grande decisão de cunho político ficou por 
conta da sugestão de criar a Região Metropolitana 
de Blumenau, o que, na prática, significa passar a 
buscar a solução para . os problemas aluais dentro 
de uma visão regional. 

Como disse inicialmente, a Fundação Universi
dade de Blumenau, que está integrada nesse traba
lho, enviou correspondência ao Governador do Esta
do sugerindo a criação da Região Metropolitana de 
Blumenau. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores: 
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Tendo em vista caber aos governantes colocar 
em prática os anseios populares. deve o Governador 
do Estado de Santa Catarina, feitos os estudos téc
nicos indispensáveis, enviar mensagem à Assem
bléia Legislativa propondo o estabelecimento da Re
gião Metropolitana de Blumenau. Estou certo de que 
o Governador não vai frustrar a população do labo
rioso Médio Vale do ltajai. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT) -Sr. Presi

dente, Sr"s e Srs. Senadores, 

"No outono de 1929, quando o desemprego co
meçou a crescer rapidamente, o primeiro instinto do 
Presidente Herbert Hoover foi baixar os impostos e 
solicitar às empresas que mantivessem o poder 
aquisitivo não reduzindo os salários. Isso entrava 
completamente em conflito com as opiniões econó
micas em vigor. Os economistas continuavam a es
tribar-se na crença de que o uso eficiente dos recur
sos produtivos. e não o pleno emprego, é que era a 
necessidade central Isso exigia que não houvesse 
interferência no mercado de trabalho. Ou nos pre
ços. E desde que se acreditava que o sistema se 
bastava adequadamente a si mesmo com o seu pró
prio poder aquisitivo - como fazia anteriormente nos 
tempos mais simples - nada era preciso fazer para 
aumentar o consumo pela ação governamental. Bas
tava equilibrar o orçamento e aderir ao padrão-ouro. 
Este conselho nada valia para impedir o desempre
go; quase todos os economistas concordariam agora 
que, se fosse seguido, apenas contribuiria para pio
rar as coisas. Com o tempo, o próprio senhor Hoo
ver rendeu-se à opinião económica em vigor. A revi
ravolta subseqüente das medidas tomadas por Roo
sevelt em 1933 foi encarada com cepticismo e até 
hostilidade pela maioria dos economistas de reputa
ção firmada Isso era de esperar. Houvera intensa 
modificação fundamental que levava à modificação 
do problema a ser resolvido. A adaptação foi, como 
de hábito, lenta. O remédio era. conseqüentemente, 
para o problema errado. Por uma questão de pru
dência, essa tendêooa dos economistas deve ser 
esperada em qualquer época de modificação".-

Essas palavras proféticas, do Professor Eméri
to da Universidade de Harvard e Prêmio Nobel de 
Economia John Kenneth Galbraith, em seu livro Eco
nomia, Paz e Humor, nos advertem para o fato de 
que hoje, tanto quanto na década de trinta, persiste 
entre os economistas essa relutância em adaptar-se 
ao que é novo, em aferrar-se a conceitos antigos, fa
zendo até mesmo com que a mentira consolidada se 
sobreponha à verdade nova 

"Em 1936, o Departamento da Economia da 
Universidade de Harvard rejeitou como excêntrica 
uma sugestão dos seus membros maisjovens para 
que John Maynarcl Keynes fosse incluído entre os 
principais economistas da época que seriam agra
ciados com um título honoris causa nas comemora
ções do Tricentenário daquele ano. As homenagens 
foram conferidas a homens que, em geral, reccmen
davam medidas económicas erradas, mas bem con
ceituadas" conforme nos relata, na obra anterior
mente citada, o Professor Galbraith. 

Não devemos nos esquecer de que hoje vive
mos tempos de imensa dinãmica e grande turbulên
cia económica mundial, em que os diagnósticos do 
passado certamente serão inadequados para a solu
ção de nossos problemas futuros. 

Em fevereiro de 1994, as reservas cambiais 
mexicanas totalizavam a soma fabulosa de setenta e 
cinco bilhões de dólares, passando ao mundo uma 
aparente tranqülidade nas contas externas. 

Três dias antes de iniciar-se a catástrofe eco
nõmlca mexicana, precisamente no dia dezasseis de 
dezembro de 1994, o Departamento de Estado .Nor
te-Americano realizou uma reunião com banqueiros 
de Wall Street. professores universitários e especia
listas em segurança nacional, com o objetivo de 
analisar a situação económico-financeira mexicana 
e, ironicamente, o diagnóstico quase unânime foi de 
que 1995 seria o ano de ouro da economia mexica
na 

Todos sabemos que no mesmo dezembro de 
1994 as reservas mexicanas caíram para cinco bi
lhões de dólares, o peso se desvalorizou mais de 
quarenta por cento em menos de uma semana, lem
brando-nos o que afirma o apóstolo Paulo em sua 
Carta aos Tessalonicense: .•• e quando disserem 
tranqüilidade e segurança, eis que sobre vós se aba
terá a catástrofe. 

Não precisamos relembrar a arrogância do fa
moso comandante do Trtanic, que ordenou à orques
tra que tocasse mais alto durante o naufrágio, nem, 
tampouco. o lamentável episódio da derrubada, pelo 
próprio comandante, de um avião brasileiro de pas
sageiros na selva amazónica Quando um engenhei
ro, passageiro antigo daquela rota, avisou à aeromo
ça que o avião estava fora de rumo, recebeu a petu
lante resposta: O comandante sabe o que está fa
zendo. 

A economia brasileira não dispõe das condiçõ
es privilegiadas das economias do Japão e Alema
nha; portanto, o Brasil não pode prolongar indefini
damente a utilização da chamada âncora cambial 



182 . . ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

como instrumento de estabilização permanente. Isso 
já nos custou uma queda em reservas de quarenta e 
três para trinta bilhões de dólares, num curto período 
de tempo, apesar das medidas recessivas adotadas. 

Também não podemos perder de vista o ta to 
de que, pela primeira vez nos úHimos oito anos, pas
samos a ter déficits consecutivos na balança comer
cial, que se tomou negativa em novembro do ano 
passado e não mais recuperou sua quase histórica 
posição superavitária · 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores. 
O que hoje me traz à Tribuna do Senado Fede

ral é basicamente o mesmo tema que aqui me trou
xe no dia vinte e seis de maio deste ano, quando 
aqui apresentei uma proposta de modernização do 
setor de Turismo no Brasil. 

Aparentemente, o início de meu pronunciamen
to nada tem a ver com o tema que me faz retomar a 
esta Tribuna, pois enfatizei a necessidade de o 
Brasil romper o círculo vicioso do desequilíbrio no 
balanço de pagamentos, responsável por repeti
dos cortes e interrupções no processo de desen
volvimento nacional, em decorrência da histórica 
insuficiência de divisas e conseqüente necessida
de de endividamento externo, o que gera inflação 
e nos obriga a frear o ritmo de nosso desenvolvi
mento. 

A proposta que apresentei nesta Casa, no 
dia vinte e seis de maio, e que hoje ratifico e rea
firmo, representa a adoção pelo Brasil de um instru
mento económico capaz de contribuir para o equilí
brio de nossas contas externas, permitindo maior es
tabilidade, pela criação de um fluxo de renda perma
nente e estável que abre novas perspectivas de de
senvolvimento para o Pafs, interna e externamente. 

Até hoje, no Brasil, algo tão importante e de re
levância inquestionável internacionalmente como o 
Turismo tem sido tratado e considerado como uma 
atividade secundária, marginal ou, até mesmo, banal 
e supérflua. 

Aquilo. que pafses como Espanha e Estados 
Unidos conseguiram realizar, em matéria de renda
turismo, gerando mais de trinta bilhões de dólares 
por ano, no Brasil ainda não foi encarado com a se
riedade necessária 

Estamos desconsiderando a imensa capacida
de geradora de divisas numa área internacional em 
que contamos com as chamadas vantagens compa
rativas: no Brasil já existem as potencialidades todas 
para transformar em renda a exploração racional 
das atividades turfsticas. 

A revista britânica The Economist, em artigo 
recente, demonstra sua surpresa ante o fato inquie
tante de o Brasil ainda não ter conseguido transfor
mar em realidade aquilo que está em suas mãos: 
Com todo o seu sol, mar e vasto território, o Brasil 
deveria ser um parafso turfstico. 

Do ponto de vista do balanço de pagamentos, 
o efeito lfqvido final é equivalente se exportamos um 
dólar em mercadorias ou em serviço turfsticos, por 
exemplo. 

No entanto,não devemos perder de vista que, 
num mercado altamente concorrencial como a eco
nomia global que se vai delineando, conseguir espa
ço é tarefa cada vez mais difícil e compexa, bastan
do mencionar o desempenho fenomenal da China, 
do Japão e dos chamados Tigres Asiáticos. 

Apenas para relembrar, o superavit da China 
com os Estados Unidos atingiu a gigantesca soma 
de vinte e seis bilhões de dólares, inferior apenas 
aos sessenta e seis bilhões de superavit japonês. 

Num panorama económico internacional com
plexo e em dinâmica permanente, não podemos jo
gar todo nosso futuro nas chamadas âncoras cam
bial, monetária e fiscal, principalmente porque o jogo 
especulativo dos chamados capitais voláteis desafia 
não aperías o poder de fogo das grandes potências 
econõmicas como os organismos financeiros inter
nacionais, que até hoje não têm uma estratégia ade
quada para enfrentar essa grave questão. 

O Brasil não pode correr o risco de contrair a 
síndrome do Titanic e desprezar olimpicamente a 
adoção de politicas corretas, apenas por não repre
sentarem fatos monumentais ou apoteóticos. 

Uma politica séria para o setor de Turismo re
quer persistência, humildade, trabalho constante, 
plena cooperação entre o Governo e a iniciativa pri
vada, requer investimentos em infra-estrutura, trei
namento de mãcxte-obra, investimentos em hotéis, 
equipamentos e na melhoria de instalações, visando 
a uma oferta mais diversificada de produtos turísti
cos com maior qualidade e menor custo, além de 
promoção adequada, no País e no exterior. 

Esse trabalho cotidiano, persistente e resoluto 
é que permitirá ao Brasil sair de sua condição de 
participante nas chegadas mundiais de turistas com 
apenas zero vírgula três por cento. 

Precisamos explorar adequadamente nossas 
potencialidades turfsticas: nosso futebol tetracam
peão do mundo, nosso carnaval, nossa cultura, nos
so folclore, nossas florestas, nossas belezas natu
rais, nossas praias, nossas serras, nossos rios, nos
so Pantanal mato-grossense. nossa fauna e nossa 
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flora, nossa Amazônia e nossa Música Popular Bra
sileira 

O Brasil tem tudo para responder à perplexida
de da revista The Economist; precisamos apenaS 
de trabalho, vontade e determinação política e serie
dade, elegendo o Turismo como prioridade efetiva e 
como importante fonte geradora de renda, emprego, 
investimentos e divisas. 

Não podemos relutar, por mero conservadoris
mo económico, em incorporar um setor moderno e 
de futuro, a indústria do próximo milénio, apenas 
porque ela não constava dos ~ens de nossas expor
tações de serviços. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores. 
Em 1986, o Brasil recebeu um milhão, nove

centos e trinta e quatro mil turistas estrangeiros, o 
que nos daria uma projeção de tendência para o in
gresso de cinco milhões de turistas no ano de 1994 
e uma renda-turismo de oito bilhões de dólares. 

Não podemos, com o potencial turístico brasi
leiro e o tamanho de nossa economia, continuar no 
patamar acanhado de renda-turismo inferior a dois 
bilhões de dólares por falta de uma política moder
na, racional e conseqüente para o Turismo. 

Não devemos esquecer que por trás de prati
camente toda transação comercial internacional está 
embutido, já se realizou previamente, um movimento 
turístico a ela relacionado: normalmente os respon-· 
sáveis por decisões importantes realizarem visitas 
exploratórias aos países com os quais pretendem 
negociar. 

Essa faceta importante do Turismo, como ante
cedente natural das transações económicas interna
cionais, geralmente não é examinada: negócios po
dem ser realizados ou deixar de ser concretizados 
em decorrência da boa ou má estrutura turística do 
País destinatário dos fluxos turísticos. 

Pequenas ilhas do Caribe investem anualmen
te em propaganda e promoção do Turismo quantias 
superiores a vinte milhões de dólares, enquanto o 
Brasil, gigante adormecido, investe menos de dez 
milhões de dólares; 

Não podemos admitir que os economistas e os 
responsáveis pelas decisões governamentais conti
nuem a encarar o Turismo como atividade secundá
ria, acessória ou marginal: a melhoria do nosso ba
lanço de pagamentos depende de uma ação efetiva 
nessa atividade altamente promissora económica; 
cuttural e socialmente. 

Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Senadores. 

A política modema de Turismo que defende
mos tem condições de dar significativa contribuição 
para vencer um dos pontos de estrangulamento do 
nosso desenvolvimento: a insuficiência de divisas. · 

Adotando uma política séria, racional e criativa 
pare o Turismo, o Brasil tem condições para mais 
que dobrar sua receita-turismo, num curto horizonte 
de tempo. 

Para que o Brasil possa atingi r esse objetivo, 
proponho a criação da Câmara Setorial de Turismo, 
ligada ao Ministério da Indústria, do Comércio e do 
Turismo. 

Trata-se de mecanismo constitucional que não 
gera custos adicionais para o setor público, e já de
monstrou plenamente sua eficácia em outras ativida
des económicas relevantes, como a indústria auto
mobilística, já existindo experiência consolidada des
se instrumento de cooperação entre Governo e ini
ciativa privada, principalmente no âmbito do Ministé
rio da Indústria, do Comércio e do Turismo. 

Tenho a firme convicção de que a proposta 
que neste momento apresento contribuirá para efeti
vamente materializar nossas imensas potencialida
des turísticas, convertendo Idéias em renda, empre
gos e divisas para o.Srasil. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
cujo programa de Governo elege o Turismo como 
prioridade, certamente dará todo o apoio necessário 
à instituição da Câmara Setorial de Turismo. 

É o meu pensamento. 
Muito obrigado. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA) -Sr. Pre

sidente, Sr% e Srs. Senadores, as ütimas decisões 
sobre a criação de Municípios, em todo o Pais susci
taram dificuldades praticamente intransponíveis para 
dezenas de comunas espalhadas por todo o País, que 
aspiram ascender na escala político-administrativa 

No Maranhão, realizaram-59 plebiscitos em 
quase uma centena de distritos, e houve alegrias e 
testas que comemoraram os resultados favoráveis à 
concretização de esperanças hã muito acalentadas 
por conterrâneos meus, justamemte desejosos por 

· auferirem o progresso sinalizado pela esperada as
censão de status político. 

A Proposta de Emenda à Constituição no- 297/95, 
encaminhado ao Congresso pelo Presidente da Repú
blica, é de rigor draconiano contra as comunas que 
buscam sua emarcipação. Toma dependentéS de Lína 
fu!LJ"a lei complementar alé mesmo os que já concluí
ram o processo preliminar da emancipação e já foram 
criados, se ainda não realizaram eleições para os carc 
gos ç!ecorrentes da nova estrutura administrativa 
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Há ainda emendas, como as dos Senadores 
Bernardo Cabral e a anunciada pelo Senador Jeffer
son Peres, que agudizam as dificuldades para a as
censão de distritos à categoria de municípios. 

O Senador Bernardo Cabral, com a sua autori
dade de relator-geral da Constituinte de 1988, de
nuncia abusos na criação de novos municípios e, 
por isso, através de projeto de emenda constitucio
nal, pretende que nenhum município poderá ser cria
do sem que urna comissão técnica integrada por 
pessoas de reputação inalacada e de grande conhe
cimento nas áreas de direito, economia e engenha
ria estude as pretensões e, só depois do seu pare
cer favorável, é que se poderá convocar plebiscito 
para decidir pela divisão ou não de um município: 

O Senador Jefferson Peres, a seu turno. anun
ciou que vai lambém apresenlar proposla de emen
da constitucional para impedir o desvirtuamento na 
criação de municípios. A seu ver, segundo li no Jor
nal do Senado, lal evento provocou no passado um 
enorme desperdício de dinheiro público e fragilizou 
os antigos municípios, subtraindo receitas funda
mentais dos que já existem. 

Sr. Presidente, não pretendo ingressar no méri
to da questão. O que desejo destacar, hoje, é que a 
novel orientação, mais rigorosa contra a criação de 
municípios, vem paralisar no. tempo urna situação de 
extrema injustiça e de evidente discriminação. 

Enquanto alguns Estados foram mais pondera
dos, refreando tantas aspirações distritais, outros, ao 
contrário, esbanjaram estímulos para a criação de 
novos municípios. Agora, quando se pretende ao 
menos a equiparação de situações políticas, são pe
nalizados os que melhor atenderam, em determina
da conjuntura política, ao interesse público. 

O Maranhão, por exemplo, tem o dobro 
(333.365,6 km2} da área territorial do simpático e 
turístico Ceará, e, no entanto, possui 136 municí
pios contra os 184 do seu vizinho. O jovem Estado 
de Tocantins, com muito menor área territorial que 
o Maranhão, e cuja população, em 1991, não che
gava a um milhão de habitantes, contra os 5 mi
lhões de maranhenses, apresenta-se com 123 mu
nicípios. 

Tem engrossado o argumento de que determi
nados Distritos não possuem população que justifi
que sua ascensão política. 

Entretanto, a nossa velha Minas Gerais, por to
dos nós tão aplaudida e respeitada pelo prestígio, 
patriotismo e habilidade dos seus políticos sabida
mente a campeã brasileira nesse selar, com os seus 
simpáticos756 municípios. além dos novos que Iam-

bém oretende criar parece pensar de modo diferen- - ·· 
te a essa corrente d~ pensamento. 

Nada a reclamar contra Minas Gerais, mas _ 
apenas deslacar, defendendo o Maranhão das crí
ticas que já lhe foram feitas, que, segundo o Anuá-
rio Estatístico do Brasil, edição de 1994 com da
dos colhidos até 1991, Minas possui 209 Municí
pios com até 5.000 habilantes, contra apenas dois, 
nas mesmas condições, do Maranhão. Tocantins 
apresenla-se com 68 Municípios com menos de 
5.000 habitantes. 

O Maranhão tem 12 municípios de cinco mil a 
dez mil habitantes, enquanto Tocantins tem 34, e Mi
nas, 211 ... 

Veja-se então, Sr. Presidente, que estão dese
jando congelar situações díspares. 

Vou citar, a seguir. um exerriplo fora do Mara
nhão e muito conhecido de todo o País. Refiro-me 
a Búzios, Distrito de Cabo Frio. Quem conhece e 
frequenta essa estãncia praiana, com belezas de 
prestígio internacional, fica perplexo com o desca
so com que é tratada. Ruas esburacadas, falta de 
água, energia elétrica falha, carência de linhas tele
fõnicas, etc. 

Ora, não se precisa pesquisar nenhum Anuário 
.. Estatístico para se verificar o absurdo de não se 

conceder até hoje a Búzios o direito de se tomar mu
nicípio e, como lal, investir-se nas condições que lhe 
faltam para disciplinar sua administração. 

Por todos esses argumentos, eu lamento que 
estejam sendo frustradas as esperanças de tantas 
comunidadc.s do meu Estado. 

Temos sob nossa apreciação, afinal, projetas 
de emenda constitucional que dependem do nosso 
voto. 

Estou certo de que o Congresso, com tão bri
lhantes Senadores e Deputados, haverá de encon
trar soluções justas e conciliatórias sobre o assunto. 

Repudiamos eventuais abusos porventura co
metidos em processos de emancipações de distritos, 
mas não serão os abusos de uns que penalizarão as 
aspirações de outros, demonstradas e confirmadas 
em plebiscitos democráticos. · 

Vamos, portento, estudar acuradamente o pro
blema, já que; depois de votado o Projeto de Eme!l
da Constitucional n'l. 297/95, dificilmente se encon
trará a solução que atenda à vontade de tantos bra
sileiros. 

Era o que tinha a dizer. 

DOCUMENTO/, QUE SE REFERE O 
SR. EDISON LOBÃO EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 
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Tabela 1.13 - Evolução dos municíplo5, sc~undo a., classes de popuJaçio- 1940/1994 
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SUDESTE.--·······---·- "016922 SIG4364 7&24011 13 554 11()4 111345831 ........ (") ::10 IS30 ?2S 31tBs:lGe 51 7'3' 125- 1!27.0.((ll 

u'"<~~~ a •• ,..l •••••• - .......... - ••••••••••••• 2 0~9 735 3 ls.f.OIIII 3 59-1 .. 71 515118 ,,. 157e::J363 (5) 771121611 111557 7:lll TI oi67.Ct5 13378 553 157"3 152 

ET~ir<!O s.-to._,, ••• , ....................... 62137 13_$W7- 20'.11713 .. 57328 790 t•ll fl57r.l8 117085a 1 51151:1:..3 2023340 :ZGOO 618 

Riodt.J&I'IIIrQ,._,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,. 762_724 1171166<' 112t! 035 1 $51137! 1 5471157 2S7t;.t 33G3038 .. 7421154 tt 2S1 520 12 807 706 

Gun~u~ •• - .•..•••.•..•••....•..•....•..... .27.5112 52'21151 (e)811 .C.C3 1 157 873 1754 '"' 2377451 3 247 710 .. 25111111 

s.loP'Wio..- ••••••••••••. ,, •.••.••.••• ,., .•. 837354 1 3&4 75:1 2282 27!il 45R:2ta& (7} 7 liSO 316 {6) 1113ol<ll:z:l 12 5092:11 17 771 Q411 250.&0 712 3t S8a ~s 

SUL.---············-··•·········· 721337 1 43(1 715 1 798"115 3.s.:>711!:7 5735305 7M01!170 11753075 15<1110~ 11:ro:n 111:2 22: 12" '377 

Pu:ani. •••• ~········-·---·-- 125722 249491 327 136 1185 711 12M275 
0

{S)2115547 .: 2U 23i 1!1929!M 7d2SI 392 !141õl!l7l3 

Sina Catarin:;. ••••••.•••• , ............ ,.<O 151il802 2837611 320 21!19 "', ... I 171!1340 1 560 502 2111!1 111!1 2901 734 3 827933 "541 P94 

Rvl O•oande dCI S..l ..................... ,_, 43-11!113 l!llil7<155 I 1<19070 2 11!12 713 3 3205!11 .:1541121 5 3~720 85841!191 77131!137 9 131!11570 

CENTRO-OESTE.. ................. 2211112 "'""' 3733011 7$11 s::n "'""' ,,. ... 21M2V92 5 073 259 ,,,.,., 11427«.11 

IAIIGG~Cl dG Sul ......... ,_,,,.,.,,, 1 315115157 I 71!10 31'3 

IAIIGG._so ...... ,_ .............. .,,,.., .. 1$0417 92 1!127 111!1 025 24Gif12 432285 =- 1!11!19 5:]g I 597 0110 1 131!1591 2027 231 

G:iü.. .................. - .... _ ... ._ .. _,. .... ~ I'W 3QS 227572 255 :tiS4 511 iTII 828<11<1 1214~1 I 11132811 21131!1 ST7 31!15111-02 .. 011!1 'il(::l 

O..tro!G Feder.al.. ................ ,_ ••• 140 1&-t 5:)7 .. 112 I 175 lil35 1 SOl OIM 

(l)l'apulaç:JD _,.,,, (2) &elutNI 7 .. ISIIJNIIIIU ,_ti...U.. et.IJU dl'dar;ac6n nlo ll)l'am apuradas por1X'1ravlo do matlrQI l:ll c:a .. ta. (:I) 11. p:artlr di I~ ccntl!tul Ottt"to Est~
jUald(l E~ode Plmam~:~<~ço,(4) lndus,...• Sollfa dM Aomorft. wrmâno 1m ~úg10, at• IVIJ:I. 1n111 o. EtrMM dt Monas Glraotl Esll#•lO Santo. (5) E~Cius,... 10 41!11 ptiiOU ~· 

l;tlftltadu cujall d~ nl.o loram aouradu p~ utr:av10 do maM-ril.l dt coiiiL {15) Ot dadM do 1nllo Otllrito FR1ralst rilfl"m ao Cinto tllluado 1m 20.01:r, 1900$.. 1m vor1udt 

dolttlm sido CIIAOiladOI oernult&dM dt 11100 ttltlln1tt anta Un~:&dt d& Ftd11&Çlc. (7) Eloelu•,... g 244 pttsou ttcetllt&a• cwu d~~ nio lor.., aDUradu por ntr.a. 

llO dG ma111W de coleta. (I) EgiUS<YI 7 531 PIIIOM ttC11nstadU CllfU OKW';_ç~. nkl toram apur:odM por lo:lll!IVIO <10 rn&llflaldl c;(lltta. (g) Exc:IUINI 131U I (IHIOU II'Cin .. u~· 

Olll211 d1cl&r~ nlo !Qr.., apuraou por 11<1,..\'>0 do m.111r.a1 di caltt:;. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)_ Nada mais havendo a tratar, a Presidência 
vai encerrar os trabalhos, designando para a sessão deliberativa ordinária, a realizar -se 
amanhã, às 14h30min, a seguinte Ordem do Dia: 

.-
I 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI DA 
CÂMARA N" 101, DE 1993 

emendas de Plenário), favorável às Emendas rfs 4, 8, 9, 13,,2S, 27,. 
28. 35, 43, 44; 50, SI, 53, 54, Só; 59, 6l, 7i, 75, 76, .80, 88, i II, 
Il2, 119, 138, I44, ISO, IS6, IS1, IS8, 170, 176, 178, I92, 198,' 
202, 211, 215 a 219, 223,224, 243, 244,261, 265,.271, 275, 280, 
281, 284 e 302; favorável. nos termos de subemenda. que apresenta 
às de n•s 1, 7, 10, 14, 17, 20, 39, 41, 45, 48, 62, 66, 67, 72, 87, 93, 
94, 96, IOI, 103, 109, l!O, 113, 116, 120, 136, 140, 152, 153, 161, 
175, 182, 183, I85, 19I, 195, 200, 204, 207, 208. 229, ·230, 234, 
236, 245, 248, 249, 251, 253, 254, 267 a 269, 274, 276, 282, 283, 
286, 287, 298-A a 301; pclaprcjudicialidadc das de n's 2, 3, 11, 12, 
15, 18, 24, 31, 34, 37, 38. 40, 42, 49, 52, 60, 64, 77, 81, 86, 9I, 95, 
97, 98, 102, 117, 124, 130, 133, 149, 154, 160, 164, 167, 169, 179, 

Votação, em turno suplementar, do Substituqvo do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n° 101, de 1993 (n° 1.258/88, na Casa 
de origem), que estabelece as diretrizes e bases da educaçlio 
nacional, tendo 

Pareceres 
~Sob n° 691, de 199S, da Comissão Diretora, Ofetecendo a 

redação do vencido; e 
• Sob n° 8, de 1996, das C(rinisSóes de Co.rlstituiç.lo,. 

Justiça e Cida_d_.a_nia e de EduaçJo. em conjunto (sobre as 
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186, 187, 194, 196, 197,201,205,232,233, 234-A. 235, 237; 242. 
246. 247, 255, 257 a 260, 262. 272. 273, 285, 288 a 293; e pela 
rejeição das de n's 5, 6, 16, 19,21 a 23, 26, 29, 30, 32, 33, 36, 46, 
4-i;~S* S1* 51* 63, 65, 68 a 70* 73, 74, 78, 79, 82 a 85, 89, 90, 92,. 
99, 100, 104 a 108, 114, 115, 118, 121 a 123, 125 a 129, 131, 132. 
134, 134-A. 135, 135-A. 137, 139, 141 a 143, 145 al48, 151, 155, 
159, 162. 163, 165, 166, 168, 171 a 174, 177, 180, 181, 184, 188 a 
190, 193, 199, 203, 206, 209, 210, 212 a 214, 220 a 222, 225 a 
228, 231, 238 a 241, 250, 252. 256, 263, 264, 266, 270, 271 a 279, 
294 a 298, 303 a 312. 

, Discusslo, eui primeiro 'tuino, da. Proposta de Emenda à 
'Constituiç!o n" 68, do 1995 (n' 163/95, na Onwa dos Deputados),. 
de iniciativa do Presi~ntc da Rep6blica, que altera os arts. 71 e 72 
do Ato das Dispostçõês Constitucionais Transit6rias. introduzidos 
pela Emenda Constitui:fonal de Revisiio n' /, de 199~. tendo 

Parecer fitvorável, sob n• I O; de I \196, da Comissao . 
- de Constitulçlo, Justiça e Cldadaaio, vencidos os 

Senadores JosapluU Marinho, Adenür Androde, Roberto Freire, 
Ronoldo Cunha Lima, ilenedita da Silva e Carlos Patroclnio. 

(Segundo dia dC discussao) · 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)_ Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às l7h52min) 

ATA DA 17' SESSÃO l'OÃO DELIBERATIVA, REALIZADA EM 30 DE 

JANEIRO DE 1996 

(Publicada no Diário do Senado Federal de 31 de janeiro de l996) · 

RETIFICAÇÃO 

Na página 01093, 2' coluna, no despacho do Projeto de Lei do Senado n' IS, de 1996, 

Onde se lê: 

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos 

Sociais.) 

Leia-se: 

(Às Comissões. de Constitutição, Justiça e Cidadania e de 

Assuntos Sociais, cabendo a esta última o caráter terminativo, nos termos do art. 49, 

alínea "a", do Regimento Interno.) 
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Ata da 23ª-Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 7 de fevereiro de 1996 

1ª Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey e T eotonio Vilela Rlho 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE- OF/FG~90/96 
GERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães 
-Antônio Carlos Valladares- Arlindo Porto- Artur 
da Távola - Bello Parga - Benedita da Silva -
Beni V eras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra
Canos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Mal
danar - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Edison 
Lobão - Eduardo Supllcy - Élcio Álvares - Emnia 
Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandes Amo
rim - Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Fla
viano Melo - Freitas Neto - Geraldo Melo - Ger
son Carnata - Gilberto Miranda- Gilvam Borges
Guilherme Palmeira -Hugo Napoleão- Humberfo 
Lucena - !ris Rezende - Jader Barbalho - Jeffer
son Peres - João França - João Rocha - Joel de 
Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -
José Agripino - José Alves - José Bianco - José 
Eduardo Outra - José Fogaça - José lgnácio Fer
reira - José Roberto Arruda - José Ssrney - Jüio 
Campos - Júnia Marise - Lauro Campos- Leomar 
Quintanilha - Levy Dias - Lucfdio Portella - Lúcio 
Alcântara - Lúdio Coelho - Luiz Alberto de Olivei
ra- Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda 
- Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares -
Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Piva - Pe
dro Simon - Ramez Tebet - Renan Calheiros -
Roberto Freire - Roberto Reqtião - Romero Jucá 
- Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Uma- Sebas· 
lião Rocha- Sérgio Machado- Teotõnio Vilela Fi
lho - Valmir Campelo - Vilson KleinObing - Wal
deck Ornelas. 

O SR. PRESIDENTE (T eotonio Vilela Filho) -
A lista de presença acusa o comparecimento de ao 
Srs. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tm
balhos. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. ~ 
Secretário, em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte 

Brasília, 6 de fevereiro de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunloo a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PVIRJ), como titular e do 
Deputado Gilney Vrana (PTIMn, corno sq>lente pare 
compor a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a Medida Provisória nO- 1.290, de fevereiro de 
1996, que .Isenta do Imposto de Importação e do Im
posto sobre Produtls Industrializados bens de infoimá
tica adquiridos pelo Tribunal Sq>erior Eleitoral. 

Cordialmente, - Deputado Fernando Gabelra, 
Lfderdo PV. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
O ofício lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1"- Secretário em exercicio, Senador Nabor Jú-
nior. 

É lido O SeQUinte 

REQUERIMENTO N2 59, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro a V. Ex", com base no art 50 da 

Constituição Federar, e nos termos regimentais, que,
owido o Plenário, se digne adotar as providências 
necessárias à convocação do Ministro de Estado do 
Trabalho, Sr. Paulo Paiva, pare comparecer ao Ple
nário do Senado Federal, a fim de prestar esclareci
mentos a esta Casa sobre o Programa de Geração 
de Empregos do Governo Federal. 

Justiflcaçlo 

As preocupações da população brasileira, em 
especial a classe média e os assalariados, quanto 
ao desemprego crescente, evidenciadas na pesqti
sa Gallup, vêm sendo consideravelmerrfe exacerba
das com a divulgação pela imprensa das propostas 
de redução dos encargos trabalhistas e de geração 
de empregos, pelo Governo Federal. 

O problema, por sua importância para todo o 
País, tem sido objeto de reportagens e artigos desde 
o mês de janeiro. As opiniões, às vezes confiitantes, 
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geram cada vez maior insegurança entre os traba
lhadores e suas famílias. 

A insuficiência e a controvérsia de informações 
juStificam plenamente a convocação ora requerida 

Esperamos, pois, ver o presente Requerimento 
aprovado pelo Plenário, depois de recebido e pro
cessado pela douta Mesa. 

Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 1996. -
Senador Carlos Patroclnlo. 

O SR. PRESIDENTE (Teo1Dnio Vilela Filho) -
Esse requerimen1D será pt.blicado e incluído oportu
namente em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, 
11, c, n<> 9, do Regimento :r1temo. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido peJo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Nabor Jú
nior. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 60, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno, 

requeiro tramitação conjunta para os Projetas de Lei 
da Câmara n'! 102, de 1993 e n'! 13, de 1996. 

Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 1996. -
Senador.- Senador Geraldo Melo. 

O SR. PRESIDENTE (Teo1Dnio Vilela Filho) -
O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia 
oportunamente, consoante o disposto no art. 255, 11, 
•c•, n<> 8, do Regimento Interno. 

O SR. BERNARDO CABRAL Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Ca
bral para uma comunicação inadiável. 

S. Ex" dispõe de cinco minutos. 
O SR. BERNARDO CABRAL ( -AM. Para· uma 

comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senado tem abor
dado diariamente, em suas sessões, o presente pa
rlado de demissão de servidores bancários. Ainda 
ontem, assistimos, na seqOência do que foi iniciado 
pelo Senador Hugo Napoleão, ao Senador Josaphat 
Marinho lembrar demissões imotivadas sob o disfar
ce de demissões acertadas entre os funcionários. V. 
Ex", nobre Senador T eotonio Vilela Filho, foi um dos 
que inauguraram aqui, juntamente comigo, esse tipo 
de denOncia. 

Acabo de receber do Sindicato dos Emprega
dos de Estabelecimentos Bancários do Estado do 
Amazonas uma correspondência que é altamente 
gritante contra essa forma terrivel de se demitirem 
funcionários bancários. 

Vou ler o texto que me foi enviado pelo presi
dente em exerclcio desse sindicato, o bancário AI
cindo Jatobá Simões, para que figure nos Anais da 
Casa: 

"Sr. Parlamentar, solicitamos sua aten
ção para o que se segue: 

1 - No último dia 01.02.96, os funcio
nários da agência de Manaus do Banco do 
Estado do Rio de Janeiro S.A.- BANERJ, 
ao se apresentarem para o trabalho, foram 
surpreendidos com a comunicação de que 
estavam todos, sem exceção, demitidos; 

2- O Banco Central do Brasil, em res
posta à indagação deste sindicato, informou, 
na data de hoje, que não houve qualquer so
licitação de cancelamento de autorização 
para o funcionamento da agência daquele 
banco em Manaus, o que caracteriza demis
são em massa de trabalhadores; 

3 - A Organização Internacional do 
Trabalho (011), em sua Resolução n'! 158, 
ratificada pelo Governo brasileiro, condena a 
demissão em massa, proibindo a sua ocor
rência por considerá-la abusiva. 

Esperamos que v: Ex" faça parte da
queles que condenam a prática de abusos, 
levantando sua voz nesse Augusto Plenário, 
fazendo com que a Nação ouça seu protesto 
contra a perpetração de mais um atentado 
contra o exercício da cidadania. 

Sr. Senador, a despesa com pessoal 
de todo o banco em questão representa 6% 
das despesas gerais, e o que é gasto com o 
corpo funcional das 19 agências localizadas 
fora do Estado do Rio de Janeiro soma ape
nas 5% dos 6%, segundo dados apurados 
no Balanço de dezembro/95. 

O problema social causado com a de
missão sumária dos funcionários do BA
NERJ é preocupante, ainda mais por se tra
tar de pais e mães de farnlias, com média 
de 20 (vinte) anos de serviços prestados ao 
Banco, com muitos desses trabalhadores 
em periodo de pré-aposentadoria, o que difi
culta, ainda mais, o processo de reintegra
ção no mercado.de trabalho, que sempre re
jeitou as pessoas com idade mais avançada, 
piorando a situação, se levarmos em conta a 
crescimento do índice de desemprego no 
País. 

Isto posto, contamos com o seu decidi
do apoio no sentido de se buscar uma solu-
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ção para este problema, já que atinge direta
mente interesses de vários Estados. 

Saudações." 

Faço a comunicação da tribuna, Sr. Presidente, 
de um caso que pode parecer forrado de simplicida
de, mas o espectro que se forma, de desemprego, 
da função social, levando tammas ao desespero e 
chefes de farnma ao suicídio, demonstra que esta é 
a realidade atual. 

O Governo, que--nesta hora merece a nossa 
critica, procura resolver problemas dos bancos e se 
esquece da situação dos bancários. Nesta hora, sei 
que essa voz ecoa no Senado Federal, ainda que 
pela simplicidade da assinatura de um presidente de 
sindicato, tanto que eu, como orador, tenho a felici
dade de ver V. Ex" na Presidência, como sempre, 
mostrando também a sua solidariedade, como já se 
fez anteriormente. 

Vou concluir, Sr. Presidente, até porque não 
me resta tempo para abordar o que gostaria de abor
dar. Mais uma vez tanto se fala em integrar a Região 
Amazõnica, tanto se defende e se faz a sua apologia 
e;no-entanto~-eada-vez mais, o qüe se-nota é o des
caso para com aqueles que, em habitando a região, 
a integram. 

O eminente Senador Jefferson Péres 9S!á a 
declarar que se associa a esta manifestação, porque 
também recebeu apelo para fazê-lo. Conseqüente
mente, agora falo por S. Ex" e por mim. 

Fica o registro de que voltaremos à tribuna, 
com mais vagar, numa outra hora em que seja pos
sível, até porque, hoje, temos o grande e total Expe
diente do Senado Federal dedicado à memória do 
nosso saudoso Nelson Carneiro. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
gostaria, em nome da liderança do Partido dos Tra
balhadores, associando-me aos demais, de expres
sar o voto de pesar pela morte do Senador Nelson 
Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)
Concedo a palavra~ ao nobre Senador Eduardo Su
plicy, por 5 minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLJCY {PT -8P. Como Lí
der. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, morreu Nelson Carneiro. Com o seu 
passamento, a vida política brasileira perde aquele 
que pode ser definido como um símbolo da perseve
rança. Vocacionado para - romper fronteiras, sepul
tar preconceitos,. Nelson Carneiro foi o incansável 
balalhador pela emancipação feminina Dentre as 
1.394 proposições que ofereceu à apreciação de 
seus Pares nesta Casa, aquela que resultou na 

Emenda Constitucional n" 9, de 1977 - que estabe
leceu a possibilidade jurídica de dissolução do vín· 
cuJo matrimonial - constitui marco inolvidável na 
busca da igualdade de direitos entre homens e mu
lheres e um exemplo de como alguém, acreditando 
naquilo por que tanto luta, exatamente por insistir, 
por perseverar, acabou persuadindo a todos os seus 
Pares e a opinião pública brasileira 

Foi-se o Parlamentar destemido mas elegante. 
Faleceu aquele que, sem medo de exercer a neces
sária função de criticar, escudava-se em seu folclóri
co concidadão e missivista, o imaginário Agapilo Du
rão - personagem que, para aqueles que com ele 
convivemos, permanecerã indelével na memória -. 
para apontar equívocos e proporcionar soluções, 
procurando sempre o melhor para o Brasil e sua 
gente. 

As cartas de Agapito Durão que Nelson Carnei
ro aqui lia .eram exemplo de elegância no uso da sá
tira para formular criticas aos governantes ou aos 
seus próprios Pares. 

Nelson era o paradigma dos que não se cur
vam. Por certo, compreendia o que Confúcio queria 
dizer quando ensinava que •nada e-tão replellnle 
virtudes como a paciência". Nelson compreendia 
porque vivia essa lição dia após dia. E como na can
ção, achava sempre que •começar de novo vai valer 
a pena•. 

Não tendo logrado retomar a esta Casa nas 
eleições de outubro de 1994, preparava-se, humilde
mente, com a idade de 85 anos, para postular urna 
cadeira à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 

Nelson, o ca1ólico, foi o intrépido, que não te
mia as autoridades eclesiásticas quando defendia a 
tese que lhe era mais cara: a instituição do divórcio 
no Brasil. 

Mas Nelson Carneiro era também a imagem da 
lealdade como valor. Quando, em 1989, a campa
nha presidencial de Ulysses Guimarães naufragava, 
Já estava ele, altivo e solidário, ao lado do velho ti
moneiro, recusando-se a abandonar o barco do am;:. 
go cativo, já a pique. -

Nelson, o baiano que se ~fez dep!ta:lo por Sua. • 
terra; o baiano que cativou os cariocas e flurrinenses -
que também o alçaram ao Congresso Nacional oomo 
Depl taro e Senador, desde 1959 - não se encontra 
mais entre nós. Dizia Gramsci que o homem se faz 
imor1al quando é lel)1brado e reverenciado pelas gera
ções fu:.ras. Nesse sentido, podemos afirmar que o 
bravo Senador Nelson Carneiro jamais perecerá 

A Bancada do Partido dos Trabalhadores no 
Senado Federal, as Senadoras Benedita da Silva -
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do seu Estado, o Rio de Janeiro- e Marina Silva, os O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) -
Senadores José Eduardo Dulm e Lauro CarqJOS e um Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo 
número grande de Parlamentares que assinam este Sr. 1" Secretário em exercfcio, Senador. Nabor Jú-
requerimento, que cerlarT'alle será lido, associamo- nior. 
nos à família do inesquecívcl Senador Nelson Carnei-
ro, em particular à sua filha, a ilustre Deputada Laura 
Carneiro, neste momento de profundo pesar. 

Por essa razão requeremos, nos termos do art 
218, ''b", do Regimento Inferno, a observância de um 
minuto de silêncio, conforme dispõe o art 219 do 
Regimento Interno, e a inserção em Ata de voto de 
pesar pelo falecimento do ex-Senador Nelson Car
neiro. E, com base no art. 221 do Regimento Inter
no, requeiro que o Plenário autorize a apresentação 
de condolências à famma do falecido. · 

Gostaria, Sr. Presidente, que fossem também 
6dos, por todos os que assinam, demais requerimen-
tos no mesmo sentido. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Rlho) -" 
A Presidência comunica ao Plenário que muitos ou
tros requerimentos jã foram encaminhados à Mesa e 
serão lidos pelo Sr. 1" Secrelário logo após a pala
vra do Senador Ney Suassuna, que farã uma comu
nicação inadiável. 

S. Ex" dispõe da palavra por 5 minutos. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para uma 

comunicação inadiãvel. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, $r"s e Srs. Senadores. busco ser o 
mais justo possível. Muitas são as vezes em que ve
nho à tribuna desta Casa para fazer criticas ao Go
verno, seja à sua politica monetária, seja à discrimi
nação ao Norte, Nordeste e Centro-Oeste. · · · 

· Mas hoje venho para elogiar. Sogiar o quê, Sr. 
Presidente? A criação, no BNDES, de um órgao es
pecial, de uma superintendência para cuidar da ãrea 
social e das desigualdades regionais. Um volume ra-
zoãvel de recursos serã alooado a essa superinten-
dência, que serã dirigida pela O~ Bia Azeredo. 

A primeira missão que recelbeu a superinten
dência foi a de ir ao Banco do Nordeste do Brasil 
para verificar como atua essa instituição e fazer uma 
sincronização, uma aproximação com o ela, para 
que se possam corrigir as distorções nos investi
mentos no Nordeste e, principalmente, promover a 
criação de empregos e a solução de vários proble
mas sérios na ãrea social. 

Por essa razão, ve~ho hoje a este plenário co
municar a minha alegria pea criação dessa superin
tendência e dizer que, parcialmente, o Governo Fe
deral está tomando atitudes para resolver os proble
mas do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Muito 
obrigado. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTON"-61, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos tennnos do artigo 218, alínea a combinado 

com o art 220, do Regimento Interno, requeremos as 
seguintes homenagens de pesar pelo falecimento, na 
data de onterri, do ex-Senador Nelson Carneiro: 

a) apresentação de condolências à família, aos 
Estados do Rio de Janeiro e da Bahia e ao Partido 
do Movimento Democrãtico Brasileiro; 

b) representação nos funerais; e 
c) levantamento da sesSão. 

Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 1996. -
José Samey - Ant<lnlo Carlos Magalhaes - Edl
son Loblo- Bernardo Cabral - Valmlr Campelo -
Hugo Napoleão - Jáder Balbalho - Lúcio Alcan
tara - Nabor Júnior - Gilvàn Borges - Humberto 
Lucena- Waldeck Omelas- Artur da Távota. 

REQUERIMENTO N" 62, DI; 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 218, alínea b do 

Regimento Interno, com observancia de um minuto 
de silêncio, conforme dispõe o art 219 do Estatuto 
Regimental, a inserção em ata de voto de pesar pelo 
falecimento do ex-Senador Nelson Carneiro. 

Outrossim, requeiro, com base no art 221 do 
Regimento Interno, que' o Plenário autorize a apre
sentação de condolências à tamma do falecido. 

Justlflcaçao 

Morreu Nelson carneiro. Com seu passamen
to, a vida politica brasileira perde aquele que pode 
ser definido como um sfmbolo da perseverança. Vo
cacionado para romper fronteiras, sepultar precon
ceitos, Nelson Carneiro foi o incansãvel batalhador 
pela emancipação feminina Dentre as 1.394 propo
sições que ofereceu à apreciação de seus Pares, 
nesta Casa, aquela que resultou na Emenda Consti
tucional n" 9, de 1977 - que estaloeleceu a possibili
dade jurfdica de dissol~o do vinculo mátrimonial-, 
constitui marco inolvidãvél na busca da igualdade de 
direitos entre homens e mulheres. 

Foi-se o parlamentar destemido, mas elegante. 
Faleceu aquele que, sem medo de exercer a .necesc 
sãria função de criticar, escudava-se em seu·!o.lclóri
co concidadão e missivista, o imaginário Agapito -
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personagem que, para aqueles que com ele convi
vemos, permanecerá indelével na memória - para 
apontar equívocos e propor soluções, procurando, 
sempre, o melhor para o Brasil e sua gente. 

Nelson era o paradígma dos que não se curvam. 
Por ~erto, COIJllreendia o que Confúcio queria á!Zer 
quando ensinava que nada é tão repleto de virtudes 
como a paciência Nelson compreendia, porque vivia 
essa lição, dia após dia E como i1ã canção achava, 
sempre, que começar de novo, vai valer a pena. 

Não tendo logrado retomar a esta Casa, nas 
eleições de outubro de 1994, preparava-se, humilde
mente, com a idade de 85 anos, para postular uma 
cadeira à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. . 

Nelson, o católico, foi o intrépido, que não temia 
as au1Dridades eclesiásticas, na defesa da tese que 
lhe era mais cara: a instituição do divórcio no Brasil. 

Mas Nelson Carneiro era também a imagem da 
lealdade como valor. Quando, em 1989, a campanha 
presidencial de Ulysses naufragava, lá estava ele, alti
vo e solidário, ao lado do velho timoneiro, recusando
se a abandonar o barod 'do amígo cativo, já a pique. 

Nelson, o baiano que se fez deputado por sua 
terra; o baiano que cativou os cariocas e fluminen
ses - que também o alçaram ao Congresso Nacio
nal como deputado e senador, desde 1959 -,não se 
encontra mais entre nós. Dizia Gramsci que o ho
mem se faz imortal quando é lembrado e reverencia
dÓ pelas gerações futuras. Nesse sentido, podemos 
afirmar que o bravo Senador Nelson Carneiro jamais 
perecerá 

A Bancada Partido dos Trabalhadores no Se
nado Federal, conclamando os nobres Pares a as
sim proceder, associa-se à família do inesquecfvel 
Senador Nelson Carneiro, em particular à sua filha, 
a ilustre Deputada Laura Carneiro, neste momento 
de profundo pesar. 

Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 1996. -
Senador Eduardo Suplicy, Líder da Bancada do PT 
no Senado Federal - Jonas Pinheiro- Sérgio Ma
chado - José Alves- José Eduardo Outra - Ber
nardo Cabral -Geraldo Melo- Artur da Távola -
Mar1uce Pinto - A'ntonio Carlos Magalhaes - El
eJo Alvares - Pedro Simon - Emma Fernandes -
Marina Silva -Coutinho Jorge - Lauro Campos -
João Barbalho- Romeu Tuma - Nabor Júnior. 

REQUERIMENTO N2 63, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro a Vossa Excelência, com base no 

disposto na alínea ·b, do art 218, do Regimento ln
temo do Senado Federal, a inserção em ata de voto 
de pesar pelo falecimento do ex-Senador Nelson 

Carneiro, ocorrido ontem, em sua residência, em Ni
terói- RJ. 

Justificação 

Nelson Carneiro foi, sem nenhum favor, uma 
das mais destacadas figuras do cenário político na
cional, neste século. 

Incansável batalhador pelas causas que abra
çou, entre as . quais se destacam as relacionadas 
com o matrimõnio, o divórcio e a condição da mulher 
e dos filhos com a dissolução do casamento, Nelson 
Carneiro não poupou esforços nessa sua luta, ele que 
foi um dos exemplos mais acabados de esposo e pai. 

Seus méritos, entretanto, vão muito além des
sas conquistas que o tornaram conhecido, nacional 
e internacionalmente. Foi ele, por exemplo, que, jún
tamente com Tancredo Neves, engendrou a fórmula 
do Parlamentarismo, que viabilizou a posse do Vice
Presidente João Goulart, diante da intransigência e 
ameaça de golpe dos militares, contrários à sua efeti. 
vação como Presidente da República, quando da re
núncia de Jãnio Quadros, em 25 de agosto de 1961. 

Estes e mlitos outros grandes serviços prestou 
Nelson Carneiro à Nação brasileira, que agradecida 
e comovida dele se despede neste dia 

Nelson Carneiro exerceu praticamente todos 
os cargos na hierarquia política e administrativa do 
País, chegando mesmo à Presidência da República, 
interinamente, no período em que presidiu o Senado 
Federal e o Congresso Nacional. Testemunho maior 
da honestidade e dignidade com que exerceu todos 
esses cargos é o fato de, ao despedir-se do Senado, 
ao final de seu último mandato, declarar que o item 
de maior valor constante de sua declaração de bens 
era um carro comprado de segunda mão. 

Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 1996. - . -
Senador Pedro Simon. 

REQUERIMENTO N• 64/96 

Senhor Senador 
Nos termos do art. 218, alfneab, do Regimento 

Interno do Senado Federal, solicito a inserção em 
ata de voto de pesar pelo falecimento do ilustre ex
Senador Nelson Carneiro, ocorrido ontem, na cidade 
do Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, 07 de fevereiro de 1996. -
Senador Hugo Napoleao, Líder do PFL 

REQUERIMENTO N" 65, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento 

JnterRo e de acordo com as tradições da Casa, as 
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seguintes homenagens pelo falecimento do Ex-se
nador do Congresso Nacional, Nelson Carneiro: 

a) inserção em ata de um voto de profundo pe-
·sar; 

b) apresentação de condolências à familia e ao 
Estado. 

Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 1996. 
Senador Bernardo Cabral. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

Os requerimentos lidos dependem de votação, em 
cujo encaminhamenlo poderão fazer uso da palavra 
os Srs. Senadores que o desejarem. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filno) -
Concedo a palavra a V. Ex". 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, trago na tarde de 
hoje a homenagem do meu Partido, o Partido da Fren
te Liberal- PFL, ao ex-senador Nelson Carneiro. 

Ainda parece que estou a vê-lo andando pelos 
corredores desta Casa, freqüentando com assidui
dade as reuniões de Comissões e este plenário, tra
zendo a todos nós a luz de sua experiência e de seu 
vastíssimo conhecimento. 

O Senador Nelson Carneiro era, na pura acep
ção da palavra, um humanista, um homem que tinha 
uma universalidadé de idéias e que, com sentimento . 
de brasilidade, amou a sua terra e por ela trabalhou 
ao longo de todos os anos de sua profícua vida 

Começou na Faculdade de Direito da Universi
dade Federal da Bahia. Desde jovem participou, 
corno orador do Centro Acadêmico Rui Barbosa, de 
diversas solenidades e de diversos momentos de 
glória dessa instituição. 

Foi também professor. Lecionou Direito Judi
ciário Civil. A propósito, recordo-me das aulas dessa 
matéria, proferidas pelo hoje Ministro José Carlos 
Moreira Alves, que foi meu professor na Faculdade 
de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro. 

Nelson Carneiro foi um jurista Toda sua vida 
foi dedicsda à advocacia e ao Parlamento. 

Recordo-me, Sr. Presidente, eu ainda jovem e 
advogado, quando perambulava pelos corredores do 
fórum do Rio de Janeiro, de assistir ao Senador Nel
son Carneiro, advogado que foi até os últimos anos 
de sua vida, entrar e sair de cartórios, defender e 
sustentar suas causas não apenas perante os juízes 
de Primeira Instância, mas também perante o Tribu
nal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; sempre 

com aquela maestria, com aquela galhardia, com 
aquele dinamismo. Vê-lo passar ou andar era corno 
apreciar alguém ágil e lépido tanto física quanto intEt
lectualmente. 

Uções - e lições várias - aprendemos nós 
neste plenário, nesta Casa, da qual foi Presidente, 
conduzindo os trabalhos das sessões do Senado 
Federal e do Congresso Nacional com alto saber ju
rídico e com decisões como a própria Justiça: cegas 
e certas. 

Nelson Carneiro foi um viandante: freqüentou, 
participando alivamente, diversos conclaves, reuniõ
es e assembléias internacionais pelo mundo afora, 
elevando bem alto o nome do Brasil e do Parlamen
to brasileiro. - · · · · · · 

Teve atuação destacada na Constituinte de 
1988. Foi um intransigente defensor dos direitos das 
mulheres, e hã uma verdadeira plêiade de leis ela
boradas por sua privilegiada inteligência, a partir 
mesmo da emenda constítucional que estabeleceu o 
divórcio em nosso Pais, do qual era um defensor 
inabalável. 

Foi, portanto, uma honra e um privilégio partici
par dos trabalhos desta Casa tendo como colega o 
Senador Nelson Carneiro. 

Sr. Presidente, estou fazendo 21 anos no Con
gresso Nacional - 21 anos não são dois dias! Che
guei à Câmara dos Deputados nos idos de 1975. 
Tempos idos e vividos. Horas difíceis, momentos 
alegres. Mas sempre participei, com muto orgulho, 
desta Casa, do Congresso Nacional e da Câmara 
dos Srs. Deputados. 

Permita-me encerrar, Sr. Presidente, lendo 
dois trechos do livro Eélucação e Democracia, de mi
nha autoria, no qual relato algumas das passagens 
que tive à frente das Pastas da Educação e da Cul
tura deste País; quando o Presidente da República 
era o eminente Senador José Samey, atual Presi
dente do Senado FederaL 

Antes de fazê-lo, porém, gostaria de lembrar al
guns dos livros desse eminente homem p(blico Nelson 
Carneiro. Através dos títulos, podemos verificar, à sa
ciedade, que a sua cul!u'a era indiscutivelmente vasta: 
Pela Pata1ba; Rep(blica de 2"; O Movimento Constitu
cionalista na Bahia; Ressurreição Amazõnica; Minha 
Oração aos~; Introdução ao Problema da Crian
ça no Brasil; Quando o Casamento Religioso Eql.ivale 
ao Civil; A Cassação dos Mandatos e suas Conse
qüências Políti::as; No Azul da Vida ... ; ABC da Muher 
e o Divórcio; A luta pelo Divórcio; A Instituição do Di
vórcio e as Razões que o Justificam; Oportunidade e 
Necessidade oo Divórcio. 
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Dentre as diversas academias de letras e de 
letras jurídicas, S. Ex~ participou também, como 
membro honorário, da Academia Piauiense de Le
tras do: meu querido Estado do Piauí. 

Encerro, Sr. Presidente, lendo trechos do pró
prio Senador Nelson Carneiro, que é o autor do pre
fácio e da introdução deste modesto livro de minha 
autoria O Ululo é: A Verdadeira Discriminação. Diz 
com emoção: 

• A velha amizade e a constante admi
ração que me ligam a três gerações de sua 
tradicional família explicam que me haja to
cado a honra de ser o primeiro a ler os origi
nais de Educaçao e Democracia:- do-avô 
eminente, o Deputado Hugo Napoleão, que 
acompanhei na Constituinte de 1934, ao 
ilustre Embaixador Alufzio Napoleão, até o 
jovem Ministro da Educação, vttorioso no 
percorrer" - veja como generoso foi, Sr. Pre
sidente -, •com marcado brilho, traje1ória ini
ciada nos bancos acadêmicos, presidente 
do grêmio da faculdade, orador da turma, 
duas vezes Deputado Federal, governador 
eleito, senador, conslili.inte, presidente na
cional do seu Partido. 

Num momento em que afloram e se 
discutem tantas discriminações, uma há 
que realmenie divide os brasileiros, onde 
quer que nasçam ou se criem, mais que a 
raça, o berço, o sexo, a cor, o estado civil, 
a fortuna. E: a da educação, em seus múlti
plos aspectos, o maior patrimõnio das na
ções, alguns dos quais são expoStos com 
a necessária crueza por Hugo Napoleão. • 

E conclui: 

"Franco, sem meias palavras, corajoso 
é o depoimento de Hugo Napoleão, sobre os_ 
meses que ocupou o Ministério da Educa'
ção. Sem ser um educador, como ele pró
prio confesSa. deixa, nas páginas que se se-: 
guem, o testemunho de que é "um homem 
preocupado com a educação, um homem de 
sensibilidade, como deve ser todo homem· 
público, para perceber a dimensão e a im
portância desse setor, no todo da adminis
tração". Este, () seu dever. E ele o cumpre 
com galhardia e destemor. • 

Sr. Presidente, quem tem esse lowor é um ho
mem que se sente satisfetto na vida Recaber de 
Nelson Carneiro as palavras que acabo de ler peran-

te esta Casa deixam-me emocionado e servem de 
profundo estimulo. 

Envio meu luto aos cariocas pelo grande cida
dão, pelo grande homem público, pelo grande advo
gado, pelo grande parlamentar; à O. Carmem, à De
putada Laura Carneiro, a toda a família 

Recordo, neste momento, uma indagação fei
ta por Alexandre Magno a Aris1óteles. Indagava 
ele do grande pensador e filósofo o que era mais 
importante, ser justo ou ser corajoso. "Ser justo", 
respondeu Aristóteles, "porque, sendo justo, se é 
verdadeiro e é corajoso". Nelson Carneiro era jus
to e era corajoso. 

O SR. PRESIDENTE (Teolonio Vilela Filho) -
Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral. 

O SR. BERNARDO CABRAL ( -AM. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, numa seqüência de 
oradores que falam sobre determinado assunto, ge
ralmente o que faia depois sempre corre grandes ris
cos: de ser repetttivo, de não trazer coisas novas e, 
quem sabe, de acabar cansando quem o owe de
pois de ter owido o discurso anterior. 

No entanto, se não fosse o meu discurso, 
como amanhã se poderia aferir a beleza das pala
vras que acaba de proferir o Senador Hugo Napo
leão? Se não hOtNesse um discurso mais fraco, me
nos denso, como avaliar um que contivesse o seu 
brilho? Talvez ficasse sózinho no seu registro, sem 
que alguém pudesse dizer: "Depois que falou o Se
nador Hugo Napoleão, não precisava mais que outro 
falasse". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, digo isso com 
muita sinceridade. 

Claro que o perfil que V. Exª traçou - assim, a 
vol doiseau, faça-se o registro - conseguiu, na sua 
concisão, retratar de corpo inteiro quem foi Nelson 
Carneiro, inclusive lembrando a sua passagem pela 
Faculdade de Direilo de seu Estado, onde concluiu 
seu curso com brilhantismo, chegando até aqui, à 
Constituinte. Portanto, não será ar que a compara
ção vai ser feita Fujo de lhe traçar o perfil biográlíco 
para não cometer equivocos que V. Ex• não fez; _ 
mas sinto-me no dever, Sr. Presidente, de dar meu 
depoimenlo. 

Quando cheguei à" Câmara dos Deputados, ga-' 
rolo, na casa dos trinta anos, em 1967, encontrei" 
Nelson Carneiro. Eu o admirava pela sua luta. quan
do Deputado Federal pela Bahia, a favor da implan
tação do divórcio, que ele não conseguiu ver vttorio
sa àquela altura; porque havia sido derrotado pelo 
Monsenhor Arruda. Isso lhe cuslou a reeleição em 



Fevereiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 197 

Salvador. Nelson Carneiro migrou, então, para o 
Rio, onde conquis1ou seu mandato. 

Em 1967, eu, que já vinha como um admirador 
de Nelson, comecei a concretizar essa amizade, que 
foi muito forte e conseguiu vencer o tempo, a distân
cia e o silêncio. 

O silêncio se fez quando, em 1968, fui cassa
do. perdi meu mandato e dez anos de direitos políti
cos. Migrei, então, para o Rio de Janeiro, não mais 
convivendo com Nelson, senão depois, quando nos 
encontramos na Ordem dos Advogados do Brasil, no 
Instituto dos Advogados Brasileiros, onde ele era al
tamente respeitado. A diáspora, interrompida, cedeu 
lugar ao reencontro. A partir dai, no meu escri16rio 
de advocacia - e por isso faço o registro -, tive a 
honra de que ele me desse, num pedido muito fra
ternal, a sua filha Laura Carneiro para. ainda como· 
estudante, lá estagiar. Depois de ter conciuido o cur
so, ficou advogando como colega de escrit6rio, de 
onde partiu para uma eleição de vereadora Hoje, a 
Laura. a Laurinha. como ele a chamava, é nossa 
Deputada Federal. 

Entre a Ordem dos Advogados e o Instituto, 
reencontramo-nos novamente na Assembléia Nacio
nal Constituinte. 

Este é o depoimento que quero dar. 
Muitos dizem que Nelson foi grande na emen

da do divórcio, que afinal conseguiu ver aprovada. 
Eu diria que ele foi maior no Estatuto da Mulh'"er Ca
Sa.da, no Decreto n"4121, quando conseguiu fazer a 
reserva da meação da esposa com aqueles bens 
que o marido dilapidava Nesse caso, via-se a espo
sa, de uma hora para outra, nas agruras de quem 
não tinha como fazer o seu sUStento. · · 

Se foi grande na emenda, se foi maior por oca
sião do 4121, foi incomparável na Assembléia Na
cional Constituinte. 

As vezes, estávamos Ulysses GLimarães e eu. 
às três horas da manhã, no Prodasen, e lá adentra
va Nelson Carneiro para fazer a defesa do que que
ri<!, com uma sinceridade !mpar. Talvez alguém pu
desse fazer igual a ele, mas. não com maior senti
mento. S. Exã sempre se sobrepujava. 

Como é que eu me poderia silenciar nesta tar
de em relação ao requerimento, cuja autoria é do 
nosso Presidente, o eminente Senador José Sar
ney? Fiz questão de aderir, deixando meu pronun
ciamento para depois, Senador Hugo Napoleão, cor
rendo o risco desta c;ompaJ'<!ção: que vissem o brilho 
de uma lamparina no meu discurso e o sol no discur
so de V. Exa. Corro esse risco porque não quero dei
xar de dizer que Nelson Carneiro, que nasceu na 

Bahia e depois adquiriu a cidadania do Rio de Janei
ro, não pode ser chamado de baiano nem de cario
ca. Eu diria que ele é um cidadão do mundo e sou
be, ao final da sua vida, quando não mais lhe era 
possível ter, ver e sentir o seu mandato renovado. 
declarar à imprensa nacional: "Eis-me aqui. pobre; 
meu patrimõnio é um apartamento de valor reduzido 
e um carro de segunda mão, cuja venda não dá para 
pagar o meu caixão". 

Esse homem merece o respeito não só desta 
Casa, merece a alegria daqueles que o viram, que a 
conheceram e o respeito das Câmaras por onde. 
passou. 

Sr. Presidente José Samey, V. Exª, que convi
veu com Nelson Carneiro, preside agora esta ses
são em sua homenagem. Quero juntar às palavras 
da nobre Senador Hugo Napoleão a minha modesta 
contribuição e levar à familia enlutada o sentimento 
de solidariedade. Praza aos céus que, no meu de
sempenho nesta Casa ao longo de mais sete anos, 
eu jamais tenha que ocupar a tribuna outra vez para 
fazer o registro que ora faço sobre um amigo que 
me foi muito caro. 

DuranfB o discUJSo do Sr. Bernardo 
Cabral, o Sr. Teoft}nio Vilela Filho, 1Q V"u::e
Presidents. deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. José Samey. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao nobre SenaQor Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para 
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, &as e Srs. 
SenadoreS; .. Por mais que estivéssemos espiritual
mente preparados para receber a infausta noticia do 
falecimento do SenadorNelson Carneiro, não pude
mos evitar o impacto emocional que ela nos causou, 
tal o sentimento de respeito, de estima e de ·admira
ção que todos tfnharnos por ele, independentemente 
de partido ou de ideologia. · 

Digo que Nelson Carneiro foi Um homem pCilli
co exemplar, um político ·por vocação, o que é !Ul
darnental na consolidação do regime democrático e, 
sobretudo, no fortalecimento das instituições polfli
cas e, portanto, dos partidos. 

Nunca, em nenhum momento, desde que o co
nheci, ouvi qualquer palavra. vi qualquer gesto de 
Nelson Carneiro que pudesse levar alguém a SU&

peitar que S. Exã mistur<!S:Se aquilo que não se pode 
suspeitar, isto é, os interelises da vida privada com 
os da vida plblica ..... 

Ele foi um homem voltado ao serviço do Esta
do- e tão-somente isso-,·, e todos aqueles.que são 
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por exemplo, no caso da reforma de 1961, quando 
João Goul art chegou à Presidência da República; 
ele que tinha sido aliado do PSD, pelo PTB. Enquan
to a cúpula do meu partido, com Nelson à frente, di
verg_ia, ficando com uma posição conservadora no 
plano económico, eu estava com os meus compa
nheiros aprovando as reformas, sobretudo a reforma 
agrária, que considerava, como considero, funda
mental para a reestruturação da economia brasileira 
Mas sempre nos respeitamos. Às vezes, tínhamos 
essas divergências, mais de caráter ideológico, fruto 
talvez da diferença de idade, mas a admiração por 
ele era sempre a mesma 

Mais adiante, reencontramo-nos na grande luta 
pela fundação do MDB, partido que foi fundado· por 
nós, ali, no 27" andar do Anexo I do Senado Federal, 
para resistir ao golpe militar de 1964. Não era um 
partido de oposição aos governos mimares, era um 
partido de oposição ao regime militar. E nós estáva
mos lã- eu, na Câmara, e Nelson, no Senado. Eram 
sete Senadores do MD13 na época, porque ninguém 
queria se inscrever no MDB; poucos pretendiam re
sistir. 

Nelson aqui foi Uder, comandou a sua Banca
da, sempre se projetando, continuando a sua luta. 
Teve uma grande participação, dada sua experiên
cia notável no campo internacional como Presidente 
não só do Grupo Brasileiro da lnterparlamentar, ou 
do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-America
no, mas como Presidente do Parlamento Latino
Americano a nível continental, com grande atuação 
em todos esses colegiados. 

Posteriormente, já alquebrado, mas sempre 
muito lúcido, pois a doença veio e ele a combateu, 
chegando a ir ao exterior várias vezes. Venceu a 
doença. Tanto venceu que continuou Senador ree
leito, chegou à Presidência do Senado, onde se dis
tinguiu pela sua dignidade, pela sua competência e 
deixando a todos a impressão de que o Nelson Car
neiro de ontem era o mesmo Nelson Carneiro de en
tão. 

Sr. Presidente,· Sr>s e Srs. Senadores, deixo . 
aqui, em nome da Paraíba que tanto o admirava, 
em nome do Nordeste que sempre o reverenciou, 
o meu preito de imensa saudade a Nelson Carnei
ro. E envio - o que já fiz por telegramas - à Dona 
Carmem Carneiro, sua esposa, e aos demais fami
liares, sobretudo à Deputada Laura Carneiro, o 
meu demorado e sentido abraço de profundo pe-_ 
sar.· . , .. 

O Sr. Ney Suassuna ~ Permite-me V. Ex•· um 
aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex", 
comprazer. 

O Sr. Ney Suassuna - Senador Humberto Lu
cena, como paraibano, também me solidarizo, atra
vés do seu discurso, aos pêsames pela morte do 
Senador Nelson Carneiro. Lembro-me de que, na 
despedida de S. Ex" desta Casa, eu o apartei para 
ressaltar que era impressionante a imagem que mui
tos políticos paraibanos, leitores de seus artigos, ti
nham a respeito dele: achavam que se tratava de 
uma pessoa já de idade bem madura, quando ainda 
era jovem Inclusive, quando S. Ex", na condição de 
jornalista, havia ido à Parruba, mostrou a lucidez que 
tinha ao declinar o nome de todos os políticos parai
banas com quem teve contato naqueles idos da dé
cada de 20 e 30. Foi surpreendente! Fiquei estarre
cido ao ver como a sua memória estava em plena 
função. Sou grato a ele, porque muitos dos ensina
mentos políticos que temos na Paraíba - e temos 
até hoje grandes políticos na Paraiba, um Estado 
pequeno, porém de uma classe polftica bem deter
minada e bem afeita à política - devemos ao conse
lheiro· que foi S. Ex•, através dos seus artigos, de 
muitos dos antigos políticos do nosso Estado. Muito 
obrigado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA Agradeço a V. 
Ex• a sua solidariedade e termino, Sr. Presidente, di
zendo que Nelson Carneiro desapareceu objetiva
mente do nosso meio, mas, sem dúvida, o seu espí
rito, que é imortal para todos nós, pelo menos para a 
grande maioria de todos nós, certamente continuará 
conosco, inspirando-nos, para que o seu exemplo 
multiplique.as-wx:ações politicas no Brasil, sobretu
do entre as novas e as novrssimas gerações. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 

a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS.· Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Sras e Srs. Senadores, eu não poderia dei
xar de trazer aqui a minha palavra de carinho, de 
afeto, de amizade à figura de Nelson Cameir'l. · 

· À margem da figura do homem, era profunda a 
ligação pessoal que eu tinha com Nelson Carneiro. 
Nós, lã do Rio Grande do Sul, nas horas mais diff
ceis, nas horas mais amargas, nos identificávamos 
com alguns nomes do Partido em nível nacional: Dr. 
Tancredo, Nelson Carneiro, Dr. Ulyssei; Guimarães. 

~ com pesar que ·véinos' uma geração que' ' 
cumpriu a sua tarefa nos déixar: T ancredo, Ulysses, 
Teotônio, Nelson Carneiro .. Essa· foi uma geração 
que dignificou, abrilhantou e honrou ·este Congresso 
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Nacional. Se analisarmos, veremos que foi urna ge
ração que teve desempenho numa longa etapa da 
vida política brasileira e que serve de exemplo e de 
biografia a ser seguida por todos nós. De todos eles, 
o que teve a luta mais antiga, mais fecunda e mais 
profunda foi Nelson Carneiro. 

Ele contava vãrias vezes um episódio de quan
do era jovem, jornalista: a campanha pela Consti
tuinte de 1934. Ele, jovem político, na campanha em 
que Annando Salles e José Américo competiam 
para uma eleição que não houve em 1937. Ele con
tava que estava no Palácio Piratini, no Rio Grande 
do Sul, com o candidalo de oposição, Annando Sal
las, quando alguém da comitiva entrou naquele palá
cio, eufórico, para dizer:- 'Já ganhamos! José Amé
rico renunciou!" E Mangabeira, presente, virava-se 
para Armando Salles dizendo: - "Devemos voltar 
logo para o Rio, porque se José Américo, candidato 
oficial do Governo, saiu, é porque algo de grave está 
acontecendo, provavelmente, essa eleição não sai
corno não saiu. Nunca esqueço corno S. ExA lem
brou esse episódio nesta Casa 

Sr. Presidente, nessas quastlles da vida, tenho 
muilo medo quando se faz a r:nídia de um lado e da 
outro. Naquela eleição, quando V. Ex"- e Tancredo 
Neves disputaram com o Sr. Paulo Maluf, com todo 
carinho, com toda amizade que tive e tenho pelo 
nome e pela memória do Dr. T ancredo, na verdade, 
a mfdia colocou o Dr. Tancredo como Deus e o Dr. 
Maluf como o diabo. Eu, que participei daquela ca
minhada, que coordenei dentro do meu Partido 
aquela luta, hoje, muilas vezes venho dizendo que 
faço o meu mea culpa. Não penso que o Sr. Maluf 
era o diabo. Era uma pessoa de quem podfamos 
discordar, divergir, mas era um político e empresãrio 
cuja fortuna é conhecida, pois veio do seu pai, e há 
muilo tempo possti a sua empresa Dele se pode di
vergir, mas se deve respeitá-lo. Isto que estou dizen
do agora, que é fácil de dizer, Dr. Nelson Carneiro 
disse daqui, da bibuna, quando havia urna guerra de 
desmoralização contra o Sr. Maluf, o que o estava 
levando a renunciar a sua candidatura, e chamava a 
atenção dos colegas: "Sou amigo e sou innão de 
Tancredo, vou votar no Tancredo, mas quero salien
tar dois fatos: primeiro, a· minha gratidão pelo Sr. 
Paulo Maluf, porque ma ajudou no meu momenlo 
mais dramático, e devo-lha a minha vida. • 

Nunca me, esqueço disso. Em meio ao Carna
val, por coincidência, estavá eu no gabinete do Dr. 
Ulysses Guimarães, na sua casa, em São Paulo 
quando a filha e, a esposa de Nelson Carneiro telero,: 
naram desesperadas, dizendo que ós médicos di-

ziam que não havia mais solução, que tinham dado 
como definitiva a morte de S. Ex•, mas que elas não 
acredilavam e perguntavam ao Dr, Ulysses o que 
poderia ser feito, porque em São Paulo deveria ha
ver melhores prognósticos, melhores possibilidades 
do que no Rio de Janeiro. 

Dr. Ulysses, eu e [)!!Mora ficamos apavorados, 
sem saber o que fazer, até que alguém teve a idéia 
de telefonar para o Governador, Paulo Maluf, o qual, 
na mesma hora, disse para não nos preocupannos. 
Mandou um avião ao Rio de Janeiro, que trouxe Dr. 
Nelson Carneiro. S. Ex" estava esperando-o no 
aeroporto, levou-o para o hospital e, durante dois 
meses, ele e a esposa, permanentemente, visitavam 
Nelson Carneiro, que ficou totalmente recuperado. 

Nelson Carneiro contou essa história desta tri
buna, dizendo: "Sou eternamente grato ao Sr. Paulo 
Maluf, mas vou votar em Tancredo Neves, porque 
voto não é gratidão, voto é uma questão de cons
ciência; o Brasil está numa época de transição, e 
T ancredo Neves representa isso. Mas quero chamar 
a atenção de V. Ex"s para o fato de que estão come
tendo um grave equívoco, porque essa campanha 
de difamação do Sr. Maluf, que jã está derrotado, 
deveria ser substituída por uma campanha de con
solidação da candidatura do Sr, Maluf, mostrando 
que perder não é vergonha Porque, ele renuncian
do, não sei se, como em 37, atrãs dele não vai a 
candidatura do Dr. T ancredo. • 

Aprendi a respeitar esse homem, que era uma 
linha reta na sua maneira de ser, Poderá se dizer 
que mudou de Partido. Perdoer1H11e a sinceridade, 
mas eu, que nunca mudei de Partido -porque só saí 
dos Partidos que foram dissolvidos e fui para um 
Partido que foi a continuação do que saiu-, respeito, 
muitas vezes, pessoas que são obngadas a mudar 
de Partido para manter a sua identidade. Nelson 
Carneiro manteve, permanentemente, a sua identi-
dade. , • 

Sr. Presipente, digo, com certa emoçãq: T ari
credo, T eotllnio, Ulysses, Nelson - se olharmos es
ses nomes que simbof~zam uma geração que pas
sou por este Congresso, vamos verificar que erà 
uma geração de homens públicos. Podiam ter erra
do, podiam divergir, podiam ter as idéias mais dife
rentes, mas era uma geração de polítiCos com ·.,p. 
maiúsculo. Era uma geração de vocacionados' pára 
a vida pública, que a ela se dedicavam. · ,-

' 
Desses todos, o mais simples, o mais singeló, 

o mais sacerdote, era, indiscutivelmente, Nelson 
Carneiro; o mais despreocupado consigo, pessÓal
mente, e preocupado com o social, A preocupação 
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dele com o social, com a mulher, com as crianças, 
com os menores, com a famma e com a sua organi
zação era permanente. Ele tinha coragem de enfren-

. !ar as situações. 
Agora, parece até piada lembrarmos que hou

ve uma época, no Brasil, em que falar sobre divórcio 
era palavrão, provocava a excomunhão e a ida para 
o inferno; hotNe uma época, neste Brasil, em que se 
falar sobre epncubina era uma coisa absurda, abso
lutamente incompreensível e irracional; houve uma 
época, no Brasil, em que se falar sobre adoção e 
que o filho adulterino tinha direitos, porque era gen
te, tinha alma, sentimentos e personalidade, era algo 
de ridículo neste País. 

As suas leis foram voltadas para isso, para a olga
niução da sociedade, do lar, independentemente de ter 
a bêrlçirKl de Deus ou a bênção da soáeda:le, desde 
que fosse formado por duas pessoas que se amassem, 
que vivessem e que se constitússem como tal. 

Nelson lutou todos os dias. Era emocionante. 
Digo, com toda sinceridade, que desde o início era 
emocionante - a dedicação, o carinho, a vontade 
com que S.~ apresentava novos projetos de lei! O 
Nelson falava como se fosse durar a vida inteira! 

Hoje, falo com mt.tta ~goa, porque, quando 
lhe prestei uma homenagem, desta tribuna, nunca 
imaginava que S. Exll não seria reeleito, que o Aio 
de Janeiro não lhe daria o voto para voltar a esta 
Casa- ele tinha esse direito! Nunca sonhei, nunca 
ri1e passou pela cabeça que o Rio, que consagrou 
Nelson tantas e tantas vezes, não lhe desse o 
voto. 

Eu disse, desta tribuna: não sei se estarei aqui 
no ano 2000. Tenho certeza de que Nelson estará e, 
se eu não estiver, peço a ele que me represente, 
porque ele significa e significará, nessa mudança de 
século, exatamente o conceito entre o velho e o 
novo, entre uma sociedade que ena e a sociedade 
que vai ser, a nova famma da organização social 
brasileira 

S. Ex' tinha enorme dedicação e disposição 
para o trabalho! Falava como se não fosse morrer! 
Os projetas que apresentava, ~ causas que defen
dia, a dedcação que tinha era a dedicação de um 
homem como deve ser! Dizia S. EJti.: "Vivo como se 
fosse viver eternamente. Luto, pratico a minha ação, 
como se fosse morrer amanhã, mas executo as mi
nhas missões, busco o trabalho, como se fosse in
definidamente permanecer". 

Nelson era isso. Era um homem que viveu, que 
lutou, que se dedicou, que tinha a humildade de ir de 
gabinete em gabinete, já praticamente no seu final, 

arrastando os pés, colhendo as assinaturas para as 
emendas que entendia importantes. 

Era emocionante; S. Ex" tinha uma central de 
correspondência; mandava as suas cartinhas e uma 
espécie de boletim de suas atividades para milhares 
de pessoas, principalmente na Bahia, sua terra, a 
qual sempre dedicou tanto carinho, e no Rio de Ja
neiro. S. Ex" recebia uma infinidade de suges<.ões. 
Eu poderia dizer que o Nelson foi o ouvidor da sua 
gente. Por ter sido eleito, não pensava ser o tal: "Eu 
sou Senador da República. Eu vou fazer pelo povo, 
e o povo que fique esperando". Não. Eu iia os seus 
boletins onde ele pedia sugestões, orien!ação, que o 
povo lhe mandasse idéias, porque ele gostaria de 
levá-las adiante. Inclusive, havia pessoas que se de
dicavam a fazer estudos e a mandarem para Nelson 
Carneiro, e· a tudo ele respondia com carinho, com 
afeto e com respeito. 

Vejam V. Ex"s, como foi dito aqui, Agapito Du
rão, personagem que ele criou na sua fantasia, volta 
'e meia, ele apresentava para, no traço da ironia, di
zer aqLilo que ele colocava em sua boca. O Agapito 
me ensinou muito, Sr. Presidente, porque ele, Nel
son, era o digno e era o sério, mas o Agapito era 
quem mostrava o outro lado. Quando começaram a 
fazer as privatizações, o Agapito lhe chamou aten
ção e ele leu a sua carta. "Eu e Nelson Carneiro pre
cisamos de mais seis Senadores para fazermos uma 
sociedade e ficarmos milionários. Porque nas privati
zações que estão sendo feitas - aquela primeira de 
Minas Gerais - de acordo oom o que está ali, bas
tam sete pessoas se reunirem, se organizarem na 
forma de capital, ganharem, pegarem o ãnheiro e 
passarem adiante•. É claro que esse era o Nelson 
debochando, não era o Nelson de coração. 

Nelson Carneiro tinha paixão por viajar. Falou
se muito bem aqui que ele era um cidadão do mll'l
do e não viajava para passear. Hoje, pela manhã, 
Ronan Tito contava que participou com S. Ex" do 
Parlamento Latino-Americano e, quando entrou, Nel
son Carneiro. foi aplaudido de pé. Ronan Tito não 
conseguiu entender por que S. ExA era aplaudido de 
pé por aquela multidão de Parlamentares de toda a 
América, de Portugal e Espanha. E eles lhe explica
ram que Nelson Carneiro era um dos responsáveis 
~la existência do Parlamento. Foi um dos lutado
res, desde a primeira ho,ra, para que esse Parlamen
to tivesse existência, foi o nosso presidente e ena 
praticamente um presidente permanente. 

Então, se formos analisar as grandes causas, 
nelas iremos encontrar Nelson Carneiro. Que amor 
ele tinha pela sua Bahia! Quando não se elegeu Se-



202 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

nadar, fez questão de ir ao Senador Josaphat Mari
nho e dizer-lhe que gostaria de prestar urna home
nagem a S. Ex• e à Bahia: passar-lhe o seu gabine
te, se o Senador aceitasse. O Senador Josaphat 
Marinho, emocionado, contou-nos esse episódio e 
recebeu o gabinete. 

O Senador Nelson Carneiro era muito respeita
do no Rio de Janeiro. Andei muitas vezes com ele 
naquela cidade. Era impressionante a identificação e 
o carinho que as pessoas tinham por ele. 

Mas, olha, Sr. Presidente, desta vez, Deus foi 
injusto! Perdoem-me! Devemos aceitar os desígnios 
de Deus, pois Ele sabe o que faz. E claro que sei 
disso, por amor de Deus! Nós todos devemos saber 
os desígnios que nos conduzem pelo imprevisível, 
mas digo que foi uma pena, porque que lição de 
vida, que lição de beleza o Senador Nelson Carneiro 
daria ao Brasil na Câmara de Vereadores do Rio de 
Janeiro! Em primeiro lugar, que votação espetacular 
ele teria e que exemplo daria com os seus 86 anos
que completaria no próximo ano - na Câmara de 
Vereadores, com a mesma garra, com a mesma 
competência de sempre. Quando ele falava conos
co, nos contava que jã estava preparando os proje
tas, porque o Rio precisava, a começar pela violên
cia, a continuar pelos menores atirados, abandona
dos, esquecidos e indo adiante tendo coragem de 
enfrentar os morros e aceitar aquele desafio. A últJ:. 
ma vez que conversamos, S. Ex" apresentou urna 
plataforma de candidatos a vereador que eu chorei. 
Uma plataforma de candidatos como se Nelson Car
neiro fosse durar 200 anos. Uma plataforma verda
deira, preocupada com o social, preocupada com os 
humildes. 

Não vamos ver jamais nos milhares de discur
sos, nas centenas de leis de Nelson Carneiro nada 
que não tenha o cunho do social, do humano, da 
gente, do menor, da esposa, da famlia, da socieda
de na sua organização, dos que estavam por baixo. 
Tenho dito muitas vezes que nós aqui, neste Sena
do e neste Congresso, temos de ter muito cúdado, 
porque, de certa forma, temos cantata com a nossa 
classe. E nós somos o quê? Classe média alta ou 
até alguns - não digo isso com inveja, até com um 
pouco de mãgoa, mas com respeito e não critica -
da classe alta e que são grandes proprietãrios. 

Não são muitos aqueles que, quando vão a 
sua cidade- eu, por exemplo, quando vou a Porto 
Alegre não sou daqueles que vão nas vilas, nos bair
ros-, convivem com os mais humildes. Estes, geral
mente, não conseguem vir aos nossos· gabinetes. 
Pois Nelson Carneiro, com os seus 85 anos de ida-

de, teve urna preocupação com essas pessoas e es- . 
tava se preparando para ser vereador pelo Rio de 
Janeiro para poder olhar por essas pessoas. 

O Rio de Janeiro teria uma bela lição se pedis
se à D. Carmem ou a sua querida filha, D. Laura, os 
estudos que Nelson Carneiro estava fazendo para a 
sua platalorma como vereador. 

Trago a minha palavra de carinho, a minha pa
lavra de respeito. Mas a mim, Sr. Presidente, me
goa-me ver que com a morte de Nelson, praticamen
te, essa geração de grandes lideranças politicas, de 
condutores, de pessoas que fizeram a história - e 
não foram apenas participes, pois eles conduziram e 
fizeram a história - deixa de existir. Nelson é esse 
nome. É esse vulto que morre. 

Não tenho nenhuma dúvida, Sr. Presidente, 
que já ficamos menores com a não vinda para esta 
Casa de Nelson. Somos, ainda, menores com a não 
convivência, nesta terra, com o grande Nelson. (Mui
to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha ·. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
te, Sr"s e Srs. Senadores, nesta tarde, temos a opor- ·
!unidade de ouvir os grandes oradores fazerem urna 
merecida homenagem ao grandioso homem que foi 
Nelson Carneiro. Portanto, eu não deveria ter esta 
oportunidade, haja vista que minha introdução na 
política se deu em 1990, apenas há 4 anos. Sou, 
nesta Casa, na atual Legislatura, um dos Senadores 
mais jovens. Mas prefiro correr os riscos, como tão 
bem colocou o Senador Bernardo Cabral, em sua 
magnífica ora~ria, do que deixar de manifestar a mi
nha homenagem também à família de Nelson Carnei-
ro, oo povo da Bahia e oo povo do Rio de Janeiro. 

Faço-o, portanto, Sr. Presidente, SI% e Srs. 
Senadores, em meu próprio nome, mas faço-o tam
bém em nome de lideranças do PDT que convive
ram de perto com Nelson Carneiro, como o Dr. Leo
nel Bnzola, o Senador Darcy Ribeiro, que, neste mo
mento, não se encontra em plenário, mas tenho cer
teza de que, do fundo do seu coração, está prestan
do também·a homenagem merecida a Nelson Car
neiro. 

Não tive oportunidade de conviver com Nelson 
Carneiro, mas pude, de certa forma, acompanhar a 
sua trajetória política e conhecer aspectos conside
rãveis da sua vida pública E mesmo se não tivesse 
tido acesso a essas informações, o que já pude ad
quirir nas aulas que foram dadas pelos oradores que 
me aAtecederam foi suficiente para que pudesse en-
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tender quem foi Nelson Carneiro e a contribuição 
que deu ao Brasil, ao Rio de Janeiro e ao seu Esta
do, aBahia. 

Nesta oportunidade, gostaria de, além de pres
taras minhas sinceras condolências e votos de pe
sar, exaltar duas qualidades de Nelson Carneiro, 
que já foram muito bem referidas pelos demais ora
dores, mas que gostaria de deixar registradas mais 
uma vez no meu pronunciamento: a humildade de 
Nelson Carneiro, expressa na sua vontade de servir, 
mesmo aos 85 anos de idade preferia continuar ser
vindo o povo - neste caso, no Rio de Janeiro -, com 
um mandato que mt.itos de nós não ousaríamos vol
tar a assumir, que é o mandato de vereador, por 
onde se começa praticamente a carreira política; a 
outra qualidade de Nelson Carneiro é a sua grande 
sensibilidade humana, expressa claramente nos 
seus projetas, sempre na luta pelas crianças, pelas 
mulheres. pela tarnma, até então de certa forma des
protegidos pela legislação. 

A sensibilidade de Nelson Carneiro ficou exal
tada ainda mais no momento em que ele perdeu as 
últimas eleições e derramou lágrimas, demonstrando 
toda a sua emoção pela perda da oportunidade de 
continuar servindo ao Brasil como Senador da Repú
blica. 

Acredito que essas duas qualidades, que certa
mente Nelson Carneiro poderia dispensá-las, porque 
não se tornaria menor, ajudaram a cofllJietar o perfil 
de homem público, sensível às questões nacionais, 
de um homem que contribuiu certamente para me
lhorar o padrão e as condições de vida do povo bra
sileiro. 

Era essa a homenagem que tinha a prestar, Sr. 
Presidente. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Jader Barbalho, Lfder do PMDB. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisao do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esta homenagem 
que estamos a prestar a Nelson Carneiro é, de ceria 
forma, paradoxal. ·· 

É natural que, qt:Jando as pessoas desapare
çam, o sentimento seja de profundo pesar; e o que 
estamos a assistir pelas manifestações dos diversos 
colegas do Senado Federal dando seu testemunho a 
respeito da vida de Nelson Carneiro, permita-me, Sr. 
Presidente, é quase o contrário. Parece que Nelson 
Carneiro está presenta, parece que Nelson Carneiro 
não desapareceu e está a receber do Senado ·a ho
menagem que merece. Senti isso pelas palavras de 
diversos colegas, festejando a vida de um homem 

que se inseriu definitivamente na paisagem e na his
tória da vida pública brasileira. 

Não tenho, Sr. Presidente, os recursos que al
guns colegas puderam usar nessa homenagem a 
Nelson Canneiro. Não posso dar o testemunho do 
Bernardo Cabral, ao se referir sobre a participação 
de Nelson Canneiro na Constituinte. Não posso re
correr ao passado, como fez Humberto Lucena, a 
dar testemunhos de fatos em que teve oportunidade 
de participar, ou de alcançar o brilho da oratória de 
Pedro Simon, a contar, também, fatos e dados ares
peito da vida de Nelson Carneiro. 

Quando cheguei ao Congresso Nacional em 
1975, Nelson Carneiro, para mim, era um dos mons
tros sagradas da vida pública brasileira. E não tive, 
Sr. Presidente, o privilégio que tantos tiveram de 
conviver de perto e poder dar o seu testemunho. 

Recordo-me, sim, Sr. Presidente, e me permito 
dizer que a primeira vez que vi Nelson Carneiro pes
soalmente, foi em 1972. Eu era, então, Deputado 
Estadual e vim bem para p.erto desta tribuna onde 
falaria Nelson Carneiro em uma Convenção Nacio
nal do PMDB. Eu fazia parte do que se chamava 
grupo autêntico do PMDB, daqueles que desejavam 
uma posição mais firme para o PMDB na sua oposi
ção ao Governo. E percebi alguns aspectos que são 
naturais da vida píblíca e da vida polftica, alguns 
companheiros a apupar Nelson Carneiro, porque S. 
Ex• defendia um tipo de· estratégia que o PMDB de
veria utilizar. Recordo-me bem quando Nelson Carnei
ro desta tribtxla disse a t.nl grupo do Partido que lhe 
dirigia algl.maS considerações que não eram justas: 

"Tinha tudo para ter ficado do outro lado. 
Eu era contra o Governo que caiu em 64. Tt
nha, portanto, tudo para fazer parte e apoiar o 
Governo militar. Mas fiz questão, como demo
crata. de atravessar e fundar o MDB, e partici
par da Ua de oposição ao regime de arbllrio." 

Foi a primeira vez que ouvi pessoalmente Nel
son Canneiro falar. 

Sr. Presidente, nesta festa em que se transfor
ma, por paradoxal que seja, a homenagem de pesar 
pelo desaparecimento de Nelson Carneiro, quero 
festejar. Se é que os espíritos, depois que salmos 
deste mundo, podem assistir, Nelson Carneiro have
rá de estar festejando, festejando a sua passagem 
pela terra, festejando o privilégio de poucos, de se
rem reconhecidos em vida, porque tantos na história 
deste País e na história do mundo não têm a felici
dade, que seguramente teve Nelson Carneiro, de 
ser festejado em toda parte; em qualquer lugar que 
aparecesse, invariavelmente os brasileiros o reco-
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nheciam, não só o político, mas reconheciam a sua 
luta. a dimensão das lutas pelo direito, a dimensão da 
luta pela democracia, a dimensão, enfim, do que nós 
chamaríamos um macro da vida plblica brasileira. 
Mas sabia também que o macro da vida plblica brasi
leira residia na famnia e daí ter S. Ex" dedicado -
como foi dito aqui - fundamentalmente a sua vida de 
legislador aos avanços que ai estão na legislação da 
família 

Não cansarei, Sr. Presidente, até porque não 
tenho recurso, não tenho talento nem fui testemu
nha, para poder dizer um a um, como já foi dito to
dos os avanços no campo do Direito de Famma que 
Nelson Carneiro promoveu. 

Por isso mesmo, venho à tribuna em nome da 
liderança do PMDB, não para apresentar pesar, mas 
para festejar corno político; nós políticos que natural
mente e até pelo contraditório que é a base da vida 
pública, não somos tão compreendidos ou bem com
preendidos a festejâr - hoje festejamos um dos 
exemplos de homem público neste país, o homem 
que foi fundamentalmente político e que exerceu 
fundamentalmente o cargo corno legislador no Bra
sil: Nelson Carneiro. 

Quero fazer uma referência final, Sr. Presiden
te, nesta minha homenagem. Quando se noticia aqui 
que Nelson Carneiro, depois de ter alcançado a Pre
sidência do Congresso Nacional, estava disposto a 
diSputar a eleição para a Câmara de Vereadores do 
Rio de Janeiro, fico pensando que ele, já em idade 
provecta - 85 anos -disputar, começando por onde 
quase todos nós começamos, pela Câmara de Ve
readores é constatar, Sr. Presidente, que Nelson 
Carneiro não morreu velho. 

Repito aqui o que outros já disseram: só morre
mos quando perdemos a capacidade de participar, 
quando perdemos a capacidade de indignação. Nel
son Carneiro, seguramente, sentia a necessidade de 
continuar participando. E sentia mais do que isso, 
Sr. Presidente, a necessidade de se indignar nesta 
sociedade que necessita ainda de tantas reformas. 

A nossa homenagem, Sr. Presidente, ao gran
de brasileiro que foi Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Antonio Carlos Magalhães. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL-BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, junto a 
minha ·voz à de outros Senadores e de tantos brasi
leiros que, neste instante, lamentam e choram o de
saparecimento do Senador Nelson Carneiro. No 
meu caso, em partict.iar, porque Nelson Carneiro 

era baiano e um baiano que nunca esqueceu a sua 
terra, mesmo quando exercendo mandato outorgado 
pelo povo do Rio de Janeiro. 

Nelson Carneiro, filho de um professor da Facui
dade de Engenharia da Bahia, homem pobre, desde 
cedo demonstrou pendor pela política e se ligou por 
admiração ao ex-Governador da Bahia, José Joaquim 
Seabra. Daí, participou do Movimento da Aliança Li
bertadora Nacional e entrou em grandes lutas daquela 
época, sendo, em 1932, deportado para o Rio de Ja
neiro com um grl.!JO de estudantes do nosso Estado. 
Foi para o Rio de Janeiro mas sempre preso à Bahia, 
sempre ligado à sua terra, sempre pensando em voltar 
à terra para trabalhar no jornalismo e fazer politica no 
seu Estado. Ugou-se à região do cacau, onde foi advo
gar, criando raízes profundas com aquele solo aben
çoado da Bahia, sendo o intérprete legítimo de todas 
as aspirações do sul do Estado. E, no jornalismo, era 
figura de destaque do jornal mais importante do Nor
deste baiano: A Tarde. Com isso, pôde, sem dwida, 
ser candidat:l quando a democracia volt:lu a funcionar 
no Pais em 1945 para a Constituinte de 1946, sendo 
st,pente a aluar logo depois que Octávio Mangabeira 
foi para o governo do Estado. Reelegeu-se Deputado 
Federai; posteriormente ao deixar de ser eleilo, foi ser 
canõldato, pelo Rio de Janeiro, onde fixou residência e 
onde já era advogado. Fornos colegas, Sr. Presidente 
- V. Ex"- e eu -, de Neison Carneiro na legislatura de 
1958 e vimos a sua presença marcante no Congresso. 
Já não era o estudante revolucionário mas um parla
mentar atuante, defendendo as causas da liberdade 
na UON depois no PL, mas sempre com o espírito vol
tado para, corno foi salientado nesta Casa, o Direito de 
Famma que ele procurara estudar, sobretudo à frater
na amizade que o ligava a Ortanldo Gomes, uma das 
maiores figuras do Direilo Civil e do Direito Trabalhista 
do Pais. Com essa amizade fraterna e tendo até a 
mesma idade de Orlando Gomes, ambos produziram 
até livros e trabalharam também na advocacia, conjun
tamente, o que foi muito 001 para a vida de Nelson Car
neiro, levando-se em conta o grande jurista que era 
Oriando Gomes. 

Como Deputado, o êxito foi tão grande que não 
demorou a promoção de Nelson para o Senado, onde 
foi reelelt:l três vezes Senador pelo Rio de Janeiro, 
não deixando de exercer o jornalismo, porque o jorna
lista que ama o seu jornal, nunca abandona o jornalis
mo, mesmo exercendo qualquer das profissões. V. Exi
mesrno, Sr. Presidente, é l.fT1a prova disso. 

Portanto, estamos aqui a homenagear o gran
de p,mamentar da Bahia, o grande parlamentar pelo 
Rio de Janeiro mas, sobretudo, o grande parlamen-
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lar do Brasil. Quando o Senado faz essa homena
gem, tenho certeza de que outras virão. Quando 
Nelson Carneiro não foi reeleito, a sociedade brasi
leira, pelos seus mais diversos segmen1os, prestou
lhe inúmeras homenagens. Haveria de ser na Bahia, 
talvez, a maior delas. 

Nessa ocasião, o Senador Josaphat Marinho 
foi intérprete dos sentimentos dos baianos e, em 
uma oração excepcional em que o valor do mestre 
Josaphat mais uma vez, se fez sentir, traçou o perfil 
do grande brasileiro que hoje deixa a vida, esse sim, 
para entrar para a eternidade, deixando um exemplo 
de dedicação, de amor ao trabalho e à vida pública 
no nosso País. 

Portanto, no dia de hoje, Sr. Presidente, qUan
do o Senado da República presta esta homenagem, 
sinto-me, corno baiano, também recebendo-a. A ho
menagem é feita a um baiano dos mais eminentes, a 
um brasileiro que soube defender os mais humildes, 
com coragem, enfrentando todos na sua luta pelo di
vórcio com denodo e pertinácia não comum nos ho
mens públicos. 

Qualquer outro teria desistido, tais e tantas foram 
as pressões, mas ele não desistiu, até que foi o vence
dor. E, como vencedor, soube ter a grandeza de não 
tripudiar sobre o vencido, continuando sua luta e bus
cando outros direikls para as minorias, no caso as fa
mílias mais pobres, mais humildes, que necessitavam 

. e ainda necessitam de apoio no nosso País. 

Quando V. Ex• presta, em nome do Senado da 
República, essas homenagens ao nosso Colega que 
ontem faleceu, esta Casa interpreta fielmente a von
tade do povo brasileiro. Por isso mesmo, estou aqui, 
em meu nome, para participar, corno baiano· e como 
brasileiro, dessas mesmas grandes homenagens. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 
a palavra ao Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Sr<s e Srs. Senadores, cisse o grande brasi
leiro GLimarães Rosa que morremos para provar 
que vivemos. 

Nelson Carneiro não precisava morrer para 
provar que viveu; basta contemplarmos seu trabalho 
pelo Brasil para verificarmos que durante sua vida 
ele prestou muito serviço ao nosso País. 

Baiano, nascido em 08 de abril de 191 O, em 
Salvador, iniciou a vida pública corno Deputado Es
tadual pela Bahia, depois de se formar em Direito e 
militar na Justiça brasileira. Em seguida, quando 
houve a criação do então Estado da Guanabara, ele
geu-se Deputado Estadual Constituinte; posterior-

mente, Deputado Federal, veio para Brasilia. Aqà 
chegando, com sua cultura jurídica, seu conheci
mento e habilidade política, logo em seguida a sua 
posse, foi ·guindado a Vice-Lfder do então Moa 
Como Vice-Lfder do Partido demonstrou aulenticid<r 
de e oposição ao regime militar. 

Eleito Senador da República, em 1970, só dei' 
xou esta Casa no dia 31 de janeiro de 1995, ao con-. 
cluir seu terceiro mandato senatorial. Por 24 anos 
ele se fez presente, permanentemente, neste Sena
do Federal, e, hoje, estamos aqui a lamentar sua 
morte, seu passamento. 

Quero dizer que minha família e eu tivemos a 
oportunidade de conviver com a simpatia e o carinho
do Dr. Nelson Carneiro. Ainda, há poucos dias, num 
jantar com sua filha, Deputada Maria Laura, fui enio
cada a par dos últimos momentos de dificuldades 
que vivia o Dr. Nelson Carneiro com relação a sua 
saúde. Profundamente ligado a ele por laços de ant
zade pessoal, tive ocasião de dizer a ela do senJí. 
menta de que estamos todos 1omados pelo seu so
frimento nesse final de vida. 

Homem de luta, liderou a Bancada da opos;. 
ção do MDB durante vários anos; quando ninguém 
queria ser MDB no Brasil, Nelson Carneiro foi um 
dos primeiros a assinar a criação do Partida. Ho
mem de conhecimento jurídico dos mais elevados, 
brilhou apresentando projetas de lei, muitos deles jã 
fixados na mudança da· história política deste País. 
Entre as leis que Nelson Carneiro conseguiu aprovar 
está a Lei do Divórcio. Realmente, quando ninguém 
acreditava que uma lei como essa pudesse ser apro
vada no Brasil, Nelson Carneiro lutava durante anos 
e anos, até conseguir esse beneficia para o povo 
brasileira. 

Lendo sua biografia, podemos destacar sua in
teligência não só como jornalista, como advogada 
brilhante que era e como Parlamentar, além de ser 
homem de prestígio internacional. Ocupou as mais 
relevantes funções nesta Casa do Congresso Nacio
nal, entre elas a Presidência do Senado Federal.e 
da Congresso Nacional. Foi também embaixador 
pleno e potenciário nas festas do Sesquicentenária 
do México, em 1960; foi observador partamenlar na 
ONU várias vezes e membro da Delegação Brasilef. 
ra nas reuniões da União lnterpa~amentar, da Asso
ciação Pa~amentar de Turismo e do Parlamento La
tino-Americano, do qual foi presidente. 

Nelson Carneiro, pelos seus méritos e pelo seu 
trabalho, durante mais de. 50 anos da vida púbfca 
recebeu as mais altas comendas que um homera 
público brasileiro pode receber: Foi homenagem 
pelo Exército, pela Marinha e, pela Aeronáutica ce 
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nosso Pais. Recebeu também a condecoração da 
Ordem do Sol do Peru, já que sempre cultivou bom 
relacionamenlo com aquele pais amigo e com os 
países vizinhos da América do Sul, além de ser ca
sado com a peruana Carmem Perim Casagrande de 
Souza Carneiro. Recebeu também a Comenda da 
Ordem do Congresso Nacional e a Comenda da Or
dem José Bonffácio, que é privativa do Senado Fe
deral; recebeu o Prêmio Nacional de Oratória da 
Academia Brasileira de Letras. 

Homem de ímpar inteligência, culto, além de 
dedicado e amigo. Foi amigo especial também de 
Juscelino Kubitschek de Oliveira. Nos momenlos 
mais difíceis da vida de JK, Nelson Carneiro esteve 
destemido a seu lado; mais do que nunca, também 
por isso tem que receber hoje nossas homenagens. 
Homenagens que, tenho certeza absoluta, transmito 
em nome de lodos os servidores desta Casa 

Como 1Q Secretário do Senado durante dois anos, 
tive muito diálogo com seLS ftrdonários e senti a devo
çà:l, o carinho quetinhampelaf\lura do Dr. Nelson Car
neiro, principalmente pela maneira austera, ã!Qna, f1o. 
nesta, com que se COif!Xlr!ou na Presidência desta 
Casa, no comando do Senado Federal. 

A Bancada do Estado de Mato Grosso mlilo 
deve ao Senador Nelson Carneiro: Quando o enlão 
Presidente Ernesto Geisel preparava a Lei Comple- , 
mentar n" 31, de 1977, que previa a divisão territorial 
de Malo Grosso, com a criação do Estado de Malo , 
Grosso do Sli, nós do norte, nós de Cuiabá, temero
sos de que aquela lei pooesse vir a prejudicar aque
la região, fomos para Brasma, numa comissão de 
políticos mato-grossenses - eu, ainda jovem, era 
prefeito da cidade de Várzea Grande -, para procu
raros políticos de então para ver se essa lei que es
tava sendo discutida no Congresso Nacional não tra
ria prejuízos ao velho Mato Grosso, que iria perder 
dois terços de seu terrifórlo, dais terços de seus Mu
nicípios e dois terços de suas rendas. Entre as pes
soas com quem conve~rros naquela época e que 
aceitaram estudar minuciosamente a Lei Comple
mentar n" 31, desta<;ou-seoSenador Nelson Carnei
ro, que nos deu um parecer avalizando que a Lei 
Complementar n" 31, de 1977, não traria qualquer 
prejuízo ao Malo Grosso remanescente. 

É por isso que, nesta oportunidade, neste ins
tante em que lodo o Senado e todo o Congresso Na
cional prestam homenagem à figura desse grande 
homem público brasileiro, não poderiamós deixar de 
vir à tribuna para fazer justiça ao seu nome. Como 
disse o Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB, 
hoje, a partida de Nelson Carneiro para a eternidade 
significa sua consagração, porque nenhum homem 

público merece ou mereceu tanta homenagem neste 
País como Nelson Carneiro. 

Sinto pessoal e politicamente a falta desse 
grande brasileiro. A ele serão dedicadas outras ho
menagens, e tenho certeza que nós malogrossen
ses, que sabemos ser gratos àqueles que nos bene
ficiam e que sempre nos tratam com carinho, sabe
remos, juntamente com o Governo de Mato Grosso, 
em época oportuna, preatar-lhe homenagem espe
cial denominando algum prédio público, rodovia, 
avenida, algum fórum do meu Estado com o nome 
de Nelson Carneiro, em virtude de sua presença tão 
carinhosa a nosso lado no inalante em que o Estado 
de Malo Grosso eatava sendo dividido. 

S. Ex" me dizia, naquela época, que, como Se
nador e jurista, jamais deixaria o Governo Federal co
meter uma injustiça com a terra de Fi6nlo Müller, que 
era um dos seus grandes amigos e companheiros. 

Portanto, neste momento, ocupo a tribuna di
zendo que lodo o Malo Grosso chora com a Bahia, 
cliora com o Rio de Janeino e chora com o Brasil a 
morte de Nelson Carneiro. 

Muilo obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE {José Samey)- Para en
caminhar a votação, concedo a palavra ao nobre Se
nador José Eduardo Dutra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA {PT -5E. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, confesso que es
tava em dúvida sobre usar ou não usar da palavra, 
em função até das colocações feitas pelo Senador 
Bernardo Cabral, já que nessas ocasiões, muitas ve
zes, acabamos sendo redundantes, principalmente 
em função dos pronunciamenlos dos Senadores que 
conviveram com o Ex-senador Nelson Cameino. 

Mas existe um episódio em minha vida que 
gostaria de registrar neste momento. Eu não conheci 
o Senador Nelson Carneiro pessoalmente, não con
vM com S. Exª neata Casa, não tive essa honra. 
Mas, em 1978, participei de um episódio do qual S. 
Ex• também foi parte e ao qual, na época, não dei a 
necessária importância. Hoje, analiso aquele falo 
como um momento de demonstração do caráter e 
da altivez do Senador Nelson Carneiro. Em 1978, 
pouco antes das eleições daquele ano, eu era estu
danté, no Rio de Janeiro, e uma série de entidades 
estudantis, aliadas aos chamados candidatos popu
lares do MDB, propuseram a organização de uma 
caminhada pela democracia, ao longo da Avenida 
Rio Branco. 

Foi preparada essa caminhada e o senador 
Nelson Carneiro, candidato à reeleição naquela oca-
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sião, seria um dos participantes. Marcada a concen
tração na Candelária, a intenção era irmos até a Ci

. nelãndia Estávamos lá cerca de duas a três mil pes
soas. Havia lá também uma tropa de choque que 
pretendia evitar a manifestação. 

Um grupo de estudantes, particularmente da 
minha universidade, a Universidade Rural do Rio de 
Janeiro, que inclusive estava em greve e por isso 
contribuiu com o maior número de pessoas pam 
aquela manifestação, num delírio de autoritarismo, 
chegamos a discutir, e principalmente nós, que éra
mos a direção do DCE, a seguinte posição: não per
mitir que o Senador Nelson Carneiro usasse da pa
lavra naquela manifesteção. Estávamos, inclw;ive, 
dispostos a vaiar o Senador Nelson Carneiro. E sob 
que alegação? Por ter o Senador Nelson Carneiro 
defendida a óbvia, que foi convencer a chamada ala 
chaguista do então MDB a participar daquela cami
nhada; par convencê-la de que aquela caminhada 
pela democracia, muito mais do que mera atividade 
eleitoral - inclusive estávamos a 3 meses da eleição 
de mais um Presidente pelo Colégio Beitoral -, de
veria ser uma atividade que abrangesse todos os 
democratas e deveria ser o mais ampla possfvel. 

Nós, com aquele espírilo inlolerante, sectário e 
esquerdista que tínhamos, achávamos que aquela 
posição era absurda, que nós nos bastávamos, que 
éramos suficientes, que deveria participar "da cami
nhada a chamada ala autêntica do PMDB e que o 
chaguismo era a mesma coisa que a ditadura, etc. 

Estávamos disposto a impedir, através de apu
pos, o pronunciamento do Senador Nelson Carneiro. 
Confesso aos Srs. Senadores que eu, à época, es
querdista e sectário até a medula, me inscrevi entre 
aqueles que tentariam impedir, através de vaias, a 
palavra da Senador Nelson Carneiro. 

E o Senador Nelson Carneiro, ao ser anuncia
da, se não me falha a memória. disse essas pala
vras: - Sei que os estudantes não querem que eu 
fale. E como estávàJ!los cercados por urna tropa de 
choque, ele acrescentou:- Só gastaria de pedir urna 
coisa aos estudantes, que não estão armados, que 
não estão com cassetetes, que não estão com bom
bas de gás lacrimagêneo: que vocês não adotassem 
a mesma postura intolerante e auloritária daqueles 
que nos cercam e estão com todos esses apetre
chos. Eu gostaria apenas de conversar com vocês, e 
depois vocês poderão aplaudir se gostarem, vaiar se 
não gostarem, ou até manifestar a sua indiferença. 

E o Senador Nelson Carneiro até poderia ter 
adotado naquele momento uma postura oporlulista, já 
que aquele era_ um pública claramente esquerãiSia, e 

fazer um discurso esquerdista, sectário e revolucio
nário. Mas não, S. Ex• fez um pronunciamento sere
no, moderado, mas com uma clareza de argumen
tas, com urna linha de raciocínio tão objetiva que. 
pouca a pouco, começaram, aqui e ali, a surgir al
guns aplausos envergonhados daquela massa es
querdista e o Senador Nelson Carneiro acabou, na
quele momenlo, por incrível que pareça, sendo um 
das oradores mais aplaudidos da manifestação. Não 
conseguimos fazer a passeata, tentamqs fazer uma 
passeata relâmpago, mas ela foi dissolvida pela re
pressão. 

E aquele episódio, embora naquele momento não 
me tivesse marcado, hoje, quardo ficamos sáJendo da 
morte do Senador Nelson Carneiro, ma veio à mente, 
numa demonstração de que muitas vezes podemos ser 
muito mais conseqüentes na defesa dos nossos pontos 
de vista, na defesa da democracia, nos utilizando de 
urna linha como essa que era peajiar ao Senador Nel
son Carneiro do que sirrplesrnente com uma mera dis
plia de palavras de ordem mais ou menos ra::licais. 

E eu queria, relembrando este episódio que me 
marcou muito, somar-me aos diversos Parlamenta
res que já fizeram uso da palavra e apoiar o requeri
mento de profundo pesar pela morte do Senador 

. Nelson Carneiro. Como já foi dito aqui, a sua morte 
é a perda, não apenas para a Bahia, não apenas 
para o Rio de Janeiro, mas p'lm_ o Brasil, de um dos 
nossos políticos mais caileeituados, e, principalmen
te, d~-um grande dem90rata. 

Muilo obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Para en
caminhar a votação, concedo a palavra ao Senador 
Artur da Távola 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, inicio as minhas 
palavras exatamente da bancada que pertenceu a 
Nelson Carneiro, por tantos anos representante do 
Rio de Janeiro. 

Aqui deste canto, talvez o canto mais recôndito 
deste plenário, algo escuro, mas que permite ter da 
Casa urna visão ampla e generosa, Nelson Carneiro, 
durante três perfodos seguidas como Senador, hon
rou a representação do Rio de Janeiro. 

Não é, portanto, sem emoção que, ao falar da 
tribuna que lhe coube, por ele honrada, um dos luga
res - repito - menos aparentes deste plé<lário, mas 
exatamente por isso um lugar que poderá refulgir 
se!T1>re que seja ocupado por pessoas como ele, 
peço licença aos Srs. Senadores e às Srªs Senado
ras para uma observação básica 
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Raros políticos, Sr. Presidente, poderão dizer 
q\Je construíram uma obra legislativa. Uma obra le
gislativa é algo de certa forma grandioso e inglório. 
Grandioso, porque a obra legislativa penetra na so
ciedade, efetua transformações, é a forma pela qual 
as sociedades encontram o balizamento do seu pro
cesso evolutivo; inglório, porque a obra legislativa 
escapa do nome de seu autor. 

V. Ex~. Sr. Presidente, é um escritor de nomea
da, membro da Academia Brasileira de Letras, tem 
também uma obra legislativa e uma obra literária. A 
obra literária fica agregada ao nome de seu autor. A 
obra legislativa, de certa forma, se desprende, ga
nha a sociedade. Dou um exemplo: todo o noticiário 
de hoje a respeito da morte de Nelson Carneiro alu
dia ao fato de que ele foi o Senador do divórcio. Ver
dade. Mas seriam os quase 50 anos, 49 anos de 
vida pariamentar de Nelson Carneiro caracterizados 
exclusivamente pela questão do divórcio? Evidente-
mente, não. -

Se fôssemos fazer - e é interessante que o Se
nado possa fazlHo - um levantamento da obra legisla
tiva de Nelson Carneiro, até para publicá-la, verificaria
mos que o divórcio foi um dos aspectos da inúmera e 
vária contribuição de Nelson Carneiro à legislação de 
família no Brasil. E aqli um aspecto sociológico impor
tante: Nelson Carneiro consegue, mercê de enfrentar 
preconceilos existentes nesse campo, proj)iciar um 
tipo de legislação de família que, de certa maneira, 
modernizou os costumes ou, quando não modernizou, 
rompeu hipocrisias em tomo das quais os costumes, 
mlitas vezes, viviam atados por falta de tma legisla
ção especifica. Ele tem, portanto, uma obra importante 
sobre legislação de família Essa obra ai está para ser 
exumada, conhecida e reconhecida, porque ela atinge, 
por exemplo, de modo direi>, os filhos oriuldos de li
gações que não são as do casamen1o tradicional, que 
durante mlilos anos viviam o opróbrio de ver os seus 
nomes indicados na certidão de nascimen1o como fi
lhos naturais ou ilegítimos, fato que desapareceu da 
legislação brasileira graças também ao trabalho de 
Nelson Carneiro. 

Hoje, vive-se um momento de expansão da 
mulher na sociedade, expansão que se expressa 
pela sua participação no mercado de trabalho, pela 
assunção do próprio corpo, pela assunção da pró
pria sexualidade. A mulher é hoje o grande fator de 
transtormação, de mudança, característico das últi
mas três décadas na sociedade. Pois bem, também 
no sentido de reconhecer à mulher o direito e a con
quista natural, gradual, na sociedade industrial, que 
pouco a pouco ia sendo conseguida, a obra de Nel-

son Carneiro se apresenta luminosa, precisa e ade
quada, propiciando à mulher, nas suas relações 
amorosas, o direito de um reconhecimento que não 
existia, não fosse exclusNamente na forma do casa
mento tradicional. Ora, tudo isso num Pais com a 
carga de preconceitos como o nosso, num País com 
os atrasos ancestrais em relação a temas de nature
za existencial como o Brasil, tem um significado mli
to grande! No campo de Direito Penal, a contribuição 
de Nelson Carneiro é tarrilém bastante significativa, 
bem como no campo do Direito Civil; sobretudo no 
Direito de Sucessões ele tem matéria suficiente para 
caracterizar uma grande obra legislativa. 

Políticos há que se caracterizam por sua capa
cidade de luta. Políticos há que se caracterizam por 
suas virtudes oratória~ Políticos há que se caracteri
zam por sua qualidade de articulação. Politicos há 
que se caracterizam por sua capacidade da ação di
reta quando no Poder Executivo. 

Nelson Carneiro, a me1;1 juízo, significava tma 
figura política que teria a sua caracterização clara 
basicamente na obra legislativa e, em segundo lu-

- gar, na ação política. Ele pertence a um quadril{i!ero 
maravilhoso da política brasileira que durante qua
renta anos ilustrou este Pais, e ele, desse quadrilá
tero, foi o último a partir: o quadrilátero Tancredo 
Neves, Ulysses Guimarães, Amara! Peixoto e Nel
son Carneiro. Os quatro, inclusive, amigos. Os qua
tro que, aqui em Brasflia, chegaram a morar junlos 
nos primeiros anos desta Capital. E os quatro que, a 
seu modo, nos seus partidos, até com estilos pareci
dos, sabiam singrar os mares da dificlidade sempre 
de olhos postos na democracia, sempre caminhando 
na direção de conciliações que não são as conctlla
ções podres, as condliações passivas, as conalla
ções da estagnação. São as conciliações feitas para 
avançar. 

E a política talvez seja a arte da descoberta 
dessas conciliações ativas, as conciliações que per
mitem o avanço. 

Nelson também provém dessa escola. É uma 
escola de prudência, é uma escola de firmeza, é 
uma escola de objetivos claros, mas também uma 
escola de discrição, é uma escola de saber fazer a 
política silenciosa -quando alguns supõem que polí
tica é o que se faz peos jornais -. mas fazê-la sobre
tudo eficiente sempre que se necessita de uma ação 
efetiva na direção de a~uma conquista 

Assim, Nelson ajudou o retomo à democracia 
no Brasil. Nelson smbe singrar os mares tumultuo
sos dos anos de exceção, sem perda do mandato 
parlamentar, mas assumindo, com clareza, as posi-
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ções de oposição e ocupando cada espaço de avan
ço possível que se lhe colocava como possibilidade. 

. Reparemos que essa é a mesma atitude de Tancre
do Neves, de Ulysses Guimarães e de Amarai Pei
xoto. 

Portanto, na obra legislativa e na ação polftica, 
Nelson deixa um nome brilhantíssimo. Costumo di
zer que o difícil na política não é nela entrar, é nela 
permanecer. 10: um tipo de atividade que tem a humil
dade de, a cada quatro anos, submeter-se à sanção 
popular para um novo mandato. Só quem faz política 
sabe o que significa poder nela permanecer. o que é 
necessário de energia, sabedoria, sagacidade, serie
dade, participação e trabalho para a permanência na 
política, para uma permanência que não seja oriun
da do uso indevido da máquina do Estado ou de for
mas anómalas de se conseguir eleição, normalmen
te ligadas a formas de poder econômico, que são 
tão poderosas num PS\ÍS com um grau de cidadania 
ainda tão baixo. 

Nelson conseguiu esse milagre da sobrevivên
cia e da permanência na politica. Graças à sua per
manência na política, pôde realizar a sua obra legis
lativa, que é, talvez, a mais ampla obra legislativa 
existente na vida republicana brasileira - talvez. Não 
posso afirmá-lo, porque não sou historiador nem te
nho conhecimento e cultura suficientes para afirmá
lo, mas seguramente é uma das mais completas 
obras legislativas da história republicana deste f'ars. 

Quero dizer, ademais, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, que me toca uma emoção particular 
neste momento. Na última eleição, fomos eleitos 
pelo Rio de Janeiro a Senadora Benedita e eu, e 
não foi eleito o Senador Nelson Carneiro. Para mim 
isso teve um aspecto duplo de iguat valência: feliz fi
quei por haver sido escolhido por um em cada cinco 
eleitores do Rio de Janeiro, que me deu um de seus 
votos, o que não é grande façanha, até porque são 
doi~ votos para senador, mas honra. Triste fiquei, 
embora sempre tenha calado a esse respeito, por 
constatar que a nossa vitória impediu a de Nelson 
Carneiro. Eu fora companheiro dele no PMDB du
rante muitos anos; mais do que companheiro, per
teríc.i ao grupamento politico que com ele lutava no 
PMDB. Sempre estivemos juntos nessas batalhas; 
inclusive quando estava cassado, ajudei algumas 
das eleições de Nelson ao Senado; participei de 
uma marcha com ele, essencial numa de suas elei
çõ~. que foi desfeita a borrachadas pela polfcia de 
então, na Candelária,. pela Avenida Rio Branco. 
Aco.mpanhei-<>, lutei pela candidatura dele ao gover
no do Estado, quando foi escolhido Moreira Franco 

por uma pequena margem de votos, na convenção 
do PMDB de então. Tínhamos uma profunda e anti
ga ligação, e eu o tinha também como mestre. 

Na Constituinte, fui Relator de alguns capítulos 
na parte anterior à Comissão de Sistematização, e 
nesses capítulos a ajuda de Nelson foi essencial, 

· porque entre eles estavam os capítulos sobre crian
ça, família e idoso. E a Constituição brasileira, quem 
a examinar verificará que esses são capítulos que 
não têm praticamente nenhuma restrição nas fases 
de revisão. E falo isso sem nenhuma vaidade, porque 
não tenho o mérito de ser autor de quase nada, fui 
apenas o Relator, o coordenador. Mas posso, sim, di
zer da importância do trabalho de Nelson nesta maté
ria. Quem ler o capítulo Da famfiia, da Criança, do 
Adolescente e do Idoso na Constituição de 1988, en
contrará um documento luminoso, muito pouco lem
brado, porque essas matérias em geral não são lem
bradas, porque são matérias de conteúdo social pro
fundo, não estão no dia-a-<lia das discussões. A 
Constituição Brasileira é extremamente avançada na 
matéria do idoso, da tamma e do menor. Recordo-me 
ainda da importância do trabalho de Nelson e de 
quantas vezes, como Relator, a ele recorri, buscando 
o formato adequado, a redação que coubesse com 
perfeição, e, mais do que a redação que coubesse 
com perfeição, graças à experiência que ele tinha, a 
redação que tivesse chance de ser aprovada, afinal, 
na votação definitiva. · 

Portantl, para mim, num sentido profuldo do 
meu ser, não foi com plena felicidade que ocupei esta 
cadeira, sendo ela uma cadeira que poderia igualmen
te caber a Nelson Carneiro e em relação ao qual, sem 
nenhum desdouro de mim para mim mesmo - porque 
não sou uma pessoa que tem pena de si mesma, nem 
tem também soberba em relação a si mesma - sem
pre me ficou um travo de sensação de iojustiça. não 
minha, mas dos fatos para o não retomo de Nelson 
Carneiro. Isso lhe custou muita dor e, a meu ver, até 
uma pequena demasia de injustiça num discurso feito 
a esta Casa em relação ao comportamento do Gover
nador Marcello Alencar, que não foi o comportamento 
aludido pelo Senador Nelson Carneiro - eu sou teste
mlllha vivencial dessa realidade. 

Fato menor, porém, que se justifica pelo amor 
que um homem de 84 anos à época, que havia na 
campanha mesmo dado exemplos fortfssimos de 
disposição, capacidade de luta, denodo, vontade 
exemplares,· um desabafo que um homem, naquelas 
circunstancias, após cinqtienta anos de vida parla
mentar tinha mais do que o direito de ter: tinha razão 
pará ter. Um episódio de quem está ferido, de quem 
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está magoado. E nesse sentido jamais tive nenhiJTl 
pronunciamento, até porque sabia que qualquer pro
nunciarner.to a lavor do que ele disse me parecia injus
to e contra o que ele disse igualmente injusto seria Há 
ocasiões em que o silêncio e o recato são o melhor 
comportamento que cabe a um homem público. 

Por isso, é com em~ que falo a esta Casa, 
aqui da cadeira de Nelson Carneiro. Espero poder, 
de alguma forma, acompanhar a trajetória desse 
grande brasileiro, desse homem que tanto lutou, 
desse "baiano fluminense carioca", pois ele come
çou a sua vida pública na Bahia, como suplente de 
Deputado, e viveu o resto, no Rio de Janeiro, o tem-
po todo. . . 

Homem que ajudou tanto essa transição brasi
leira, de um período antigo para a fase modema, 
Nelson foi um lator determinante dessa passagem, 
e, para concluir toda essa vida, algo que ninguém ja
mais lhe negou: a extrema dignidade pessoal. Não 
que se tenha que saudar a dignidade como a finali
dade da ação política Dignidade nã: é finalidade da 
ação política, é fundamento, mas é importante que 
esse fundamento seja lembrado ao longo de uma 
carreira de 50 anos. 

De Nelson, jamais se pOde ter a mais leve sus
peita em relação à honradez com que conduzia a 
coisa pública e à permanente vigilância no sentido 
de matérias do interesse público. Um grande exem
plo para nós, uma grande dor para os que ficam. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao Senador Elcio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, ao longo do manda
to, temos vMdo sessões como esta, em que se re
corda a vida de Colegas que enalteceram esta 
Casa, que deram vida a seus corredores, que fala
ram com patriotismo, com ideal e que, acima de 
tudo, deixaram no Senado da República uma esteira 
luminosa de pronunciamentos e de gesllls. 

Falar da biografia de Nelson Carneiro é terrtar 
sintetizar uma vida imensa dentro de poucas pala
vras. Não ouso tanto, Sr. Presidente e eminentes 
Colegas. Busco apenas fatos esparsos como se fos
sem uma crOnica em homenagem à viagem da me
mória Uma memória que, para mim, ainda estã ace
sa, mas, ao longo do tempo, foi marcada por exem
plos pessoais que deixou neste momento, como ho
menagem derradeira, quero lembrar. 

Chegava do Espírito Santo, moço ainda, no 
verdor da minha atividade profissional, como Depu-

lado Federal pelo meu 'Estado. Lutei, ardorosamen
te, para ser membro da Comissão de Constituição e 

_ Justiça da Câmara Federal, uma Comissão disputa
da por aqueles que possuíam mais experiência e 

. tradição na Casa 
E, por um gesto de sorte ou, quem sabe, sim

patia de urna pessoa que elaborava a lista dos De
putados, integrei por acaso a Comissão de Consti!Li
ção e Justiça da Câmara dos Deputados. Ali, condu
zido nos primeiros momentos pela inteligência e pelo 
fulgor de um Deputado que se chamou José Bonifá
cio, tive dele o acolhimento. Vivi, então, naquela 
Casa um momento que registro, neste instante: 
quando advogado, cheio de ideal, de vontade de la
zer e de realizar, recebi o primeiro projeto para rela
tar, cujo autor era o Deputado Nelson Carneiro, en
tão já Senador da República. 

Tive a emoção natural do advogado que ama
va a profissão de saber que, naquele momento, um 
dos meus ídolos profissionais tinha exatamente um 
projeto, como sempre, versando sobre Direito de Fa
mma E qual não foi minha surpresa, dias seguintes, 
quando vejo entrar em meu gabinete a figura vene
rada de Nelson Carneiro. Com uma maneira mLito 
pessoal de colocar os problemas, argumentou, ten
tando me convencer de uma tese que, na verdade, 
já era tida, pela simpatia, como tese v~oriosa. 

Relatei o projeto de Nelson Carneiro com emo
ção, meu primeiro momento nesta Casa de Con
gresso. Logo em seguida também, para gáudio meu, 
Nelson Carneiro me honrou com urna outra visita 
pessoal, agradecendo o modesto parecer que eu ti
nha oferecido ao seu projeto. 

O tempo passou, Sr. Presidente, outros cami
nhos me levaram para o retomo ao Espír~o Santo. E 
então, na eleição de 1990, depois de cumprir o man
dato de Governador, vim para o Senado da Repúbli
ca. Aqui pontificava ainda com mais fulgor, reluzente 
na sua atividade parlamentar, o Senador -Nelson 
Carneiro. TIVemos, desde o primeiro momento, 
quem sabe, aquela empatia gerada pelo primeiro 
projeto, um contato permanente. E, aos poucos, Nel
son Carneiro continuou sendo para mim o grande 
mestre; mais ainda, o colega que tinha cuidados, rJS 
meus pronunciamentos, fazia reparos, me advertia, 
me chamava a atenção. 

Nelson Carneiro- eu percebi, todos os colegas 
percebiam - à medida que o tempo ia avançando e 
a doença vinha 

Nelson Carneiro, percebi e todos os Colegas 
percebiam, à medida em que o tempo ia avançando 
e a doença vinha cada vez mais se manifestando, 
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não andava neste plenário. Nelson Carneiro flutua
va, flutuava com a mansidão onde sua inteligência 
talvez fosse a convocação maior para o seu aspecto 
físico. 

Sr. Presidente, a última sessão que Nelson 
Carneiro viveu nesta Casa, sentou-se a meu lado, já 
bastante doente. Confesso, sinceramente, que S. 
Ex~ Compareceu à sessão importante à força de re
médios. Foi irtl>ressionante o esforço que realizou 
para acompanhar o discurso que estava sendo pro
nunciado naquela tribuna. para não perder a lucidez 
do seu raciocínio, sempre fulgurante mas já cedendo 
inteiramente à doença. 

Nelson Carneiro aproximou-se muito da minha 
família. O. Carmem e Irene tiveram a.Tizade bem 
fraterna nos ~limos tempos. Faço um registro aqui 
que me sensibiliza por ser representante do Espírito 
Santo: o. Carmem, a sua grande companheira e 
amiga, era de uma tamma do Espírito Santo, Casa
grande, lá do Castelo. T adas as vezes em que Nel
son Carneiro falava comigo a respeitD do Espírito 
Santo eram palavras de carinho, homenageando 
evidentemente O. Carmem. 

Acompanhei, com o sofrimento dos amigos 
verdadeiros, praticamente os lances finais da siJa 
vida. Nelson Carneiro já havia sofrido bastante em 
sua doença indormida Acompanhei-o praticamente 
na curva descendente da vida. 
· À última vez em que falei com sua filha, Depu
tada Laura Carneiro, as notícias jã não deixavam 
mais esperar de Nelson Carneiro aquele milagre da 
ressurreição permanente, porque, com os altos e 
baixos da sua saúde, era incrível como Nelson Car
neiro sertl>re retomava a esta Casa para dar o 
exemplo da sua atividade pariamentar. 

De biografia todos já falaram. A vida de Nelson 
Carneiro é imensa, muito grande mesroo. E apenas, 
Sr. Presidente, independentemente da minha condi
ção de Senador que foi seu companheiro, quero 
destacar o lado que me toca ao sentimento. Apesar 
do exercício permanente da atividade política, nunca 
deixei de ser, no meu íntimo, o advogado das cau
sas que começou a trabalhar em 1955. Talvez a mi
nha admiração, o meu entendimento, o meu perma
nente louvor a Nelson Carneiro tenha sido a afinida
de da atividade advocaticia Acima do parfamentar 
brilhante, eu respeitava o advogado que ele foi. E 
quando nós, advogados modestos, espalhados por 
este Brasil afora, do Amazonas ao Rio Grande do 
Sul, ternos oportunidade de imergir hoje no Direito 
de Famma- ninguém tenha dúvida -, avtlta a figura 
de Nelson Carneiro. E muito bem disse o Senador 

Artur da Távola: Nelson Carneiro teve uma visão 
modema da família Nelson Carneiro saltou do velho 
código para uma realidade hodierna Nelson Carnei
ro soube compreender, mais do que todos, a impor
tância da mulher, a importância do sentimento da 
mãe para com o filho. Deu dignidade àqueles nasci
dos fora da união matrimonial. 

Nelson Carneiro, paia mim advogado, não foi 
um Parlamentar, não foi um homem. Nelson Carnei
ro foi um santo, porque sua atividade toda ela foi 
marcada por um sentido sagrado no comportamento 
de agir e lazer, usando o instrumento do Parfamento 
como a razão suprema da sua vontade jurista. 

Portanto, neste momento, profundamente emo
cionado, em nome dos meus familiares, principal
mente de Irene, tão amiga de D. Carmem, quero re
gistrar, com a máxima admiração, o louvor que é o 
louvor coletivo, na certeza de que, ao longo dos tem
pos, aqueles que tiveram o privilégio de conviver 
com Neison Carneiro vão dizer sempre que este dei
xou gravada aqui, como vera-efígie, uma atividade 
que pode ser dita atividade exemplar do homem que 
amou o Pais e, acima de tudo, enalteceu o Congres
so Nacional. 

Em nome da Liderança do Governo, em nome 
de um Espírito Santo que aprendeu a amã-lo através 
da sua famtlia, digo neste momento, Sr. Presidente: 
a dor da saudade é indizfvel, mas o sentimento de 
admiração nos faz mais· fortes para proclamar sem
pre que Nelson Carneiro é um paradigma. Nelson 
Carneiro é, acima de tudo, um amigo que será sem
pre ineaquecfvel. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao Senador Espéridião Amin. 

O SR. ESPERJDIÃO AMIN (PPB-SC. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não me move, 
neste momento, o propósito de enriquecer, com al
guma palavra mais eloqOente ou com alguma infor
mação, esta oportunidade em que estamos muito 
mais homenageando um exertl>IO do que registran
do uma perda 

O que me move é o sentimento do dever e o 
dever com o sentimento de gratiidão e de amizade. 
d sentimento de dever é trazer aqui a palavra de 
quem foi, antes de ser pariamentar, admirador do 
homem pLblico Nelson Caneiro. O dever com o sen
timento de gratidão é agradecer ainda hoje- e agra
decerei sempre - os bons exemplos que Nelson 
Carneiro nos deixa E o sentimento de amizade é 
porque, tendo aqui chegado há cinco anos, convivi 
durante os primeiros quatro anos deste mandato 
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com uma figura que eu me permitia, em tom jocoso 
mas também respeitoso e sugestivo, chamar de •o 
meu querido metaleiro". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu chamava o 
meu amigo de metaleiro porque ele não envelheceu. 
Não envelheceu na sua rebeldia, não envelheceu 
nas suas posições, no seu espírito aguerrido, e não 
envelheceu na sua vigilância, sem nenhuma alusão 
ao fato de ter pertencido à UDN. 

A sua vigilância, eu a tenho gravada em pala
vras e gestos. como por exemplo ao aprovarmos, 
em 1993, a legislação que veio a presidir a eleição 
de 1994. Recebfamos o projeto, vindo da Câmara, 
às vésperas do prazo fatal; e o Senador Nelson Çar
neiro, como se fosse o mais vigilante, o mais preo
cupado e o mais interessado dentre todos nós, no 
instituto da eleição e na sua regulamentação, adver
tia para equívocos que iríamos engolir. Marnfestava 
ali o seu inconformismo, a sua vigilância, a sua luci
dez com espírilo de luta. 

Por isso, aquela expressão carinhosa que eu 
usava - e só usei isso, evidentemente, nos encon
tros pessoais que tinhamos -. procurava revelar 
aquilo que eu gostaria de mais assimilar e copiar, 
como homem pCblico, do exemplo de Nelson Car
neiro: é de nunca perder a energia, que é o primeiro 
passo para não perder a fé. É impossfvel fé sem 
energia A fé sem energia não tem frutos a dar. A fé, 
movida pela energia, é capaz de mudar as atitudes, 
fazendo com que se pratique aquilo que se pretende 
na política, quai seja, mudar a história Nelson Car
neiro deixa-nos, dentre tantos, esse exemplo. 

Não sei se aqui ficou registrado, mas a filiação 
do homem plblico Nelson Carneiro, por ter sido filia
do ao PP, e por não se ter desligado do PTB, era do 
meu Partido. Quando, recentemente, a Deputado 
Laura Carneiro anunciava·a sua filiação a outro par
tido, ela nos trazia essa mensagem. 

Por tudo isso, em meu nome pessoal e em 
nome do meu Partido, desejo deixar consignadas 
nesta sessão, que .tem como principal intento home
nagear um exemplo, essas palavras de amizade e, 
acima de tudo, de gratidão. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao Senador Carias Patrocinio. 

O SR. CARLOS PATROCINIO (PFL-TO. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não poderia, em 
meu nome e em nome do meu Estado de Tocantins, 
deixar de fazer coro às vozes que aqui jâ prantea
ram e reverenciaram esse grande vulto da história 
política nacional. 

Considero-me um dos Senadores privilegiados, 
porque tive o condão de conviver, durante seis anos, 
com o ilustre Senador Nelson Carneiro. Na sua figu
ra, na sua participação, na sua intransigência em de- · 
tesa de seus ideais e dos seus pensamentos vislum
brava-se um homem a quem a Nação muito devia 

O Senador Nelson Carneiro, quer como Paria
mentar, quer como Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania ou como Presiden
te do Senado Federal, sempre foi fiel guardião dos 
preceilos regimentais e constitucionais. 

Sr. Presidente, pouco antes do início desta le
gislatura o Senador Nelson Carneiro procurou-me 
para comunicar-me que havia recebido uma honraria 
do meu estado, mas que não havia tido a oportuni
dade de recebê-la. Solicilou-me que a recebesse em 
seu lugar. Cheguei a fazer essa cobrança em seu 
nome. Não sei se lhe foi entregue. De qualquer sor
te, assumo· o compromisso, com a sua família, comi
go mesmo e com esta Casa, de entregar a sua famí
lia a medalha que ele, por merecimento, foi conde
corado pela Assembléia Legislativa do nosso Esta
do, jâ que, como Constib.inte de 1988, foi um dos 
criadores do Estado do Tocantins e, portanto, consi
derado um dos seus benfeilores. 

Sendo assim, Sr. Presidente, eu que privei da 
amizade do eminente Senador ora desaparecido, 
porque participei das comemorações dos seus últi
mos aniversãrios, recebi; no início desta Sessão Le
gislativa, um cartão do Senador Nelson Carneiro di
zendo que estava morandq em Brasília e que gosta
ria de receber a nossa visita 

Pelas muitas atribuições que esta Casa nos 
confere e pelas atribuições nas nossas bases políti
cas, não pude visitá-lo, o que me deixa muilo ma
goado. Tantas vezes falei com a minha esposa que 
deverfamos ir à casa do Senador Nelson Carneiro e 
de Dona Carmem No entanto, o tempo foi passan
do, e ele, é claro, não pôde esperar que todos o visi
tassem. 

Portanto, Sr. Presidente, com um certo embar
go de voz, com uma certa emoção, reverencio, em 
nome próprio e em nome do meu estado, esse que 
foi uma figura imaruada desta Casa, jã que jamais 
se viu alguém Irromper contra qualquer deslize que 
porventura tenha praticado o eminente Senador Nel
son Carneiro. 

Muitos homens se imortalizam através de suas 
obras literârias; outros, através da sua escultura; ou
tros, ainda, através das músicas que compõem e. 
outros, das músicas que cantam O Senador Nelson 
Carneiro, tenho a convicção inabalãvel, é um imortal 
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pela obra política que realizou nesta Casa Por aqui, 
poucas vezes passaram pessoas tão dignas, tão 
corretas, tão justas da homenagem que prestamos 
nesta oportunidade. 

Portanto, Sr. Presidente, em nome da Bancada 
do Estado do Tocantins no Senado Federal, em 
nome do povo tocantinense e em meu nome, o meu 
abraço de saudade imorredoura à Maria Laura Car
neiro, sua filha, a Dona Carmem e aos outros mem
bros da família Carneiro, pelo exemplo vivificante 
que foi esse grande homem público. Muito obrigado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Tem a 

palavra o Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, ao chorar também a 
morte de Nelson Carneiro, juntamente com todos os 
membros desta Casa, tenho apenas o consolo de 
lembrar a oportunidade em que o Senador Nelson 
Carneiro despediu-se do Senado. Naquela ocasião, 
pudemos dizer-lhe em vida aquilo que agora relem
bramos após sua morte. 

Lembro-me de ter usado uma expressão relati
va ao seu trabalho, a sua operosidade, à intensidade 
desmedida da sua dedicação à tarefa legislativa, 
que, tenho certeza, foi bastante compreendida pelo 
Senador. Pude, naquele tempo, chamá-lo de "legis
lador do século". Posso ter cometido, talvez, um erro 
de precisão his1órica, mas seguramente não cometi 
um exagero, Sr. Presidente. 

A vida parlamentar de Nelson Carneiro, de 
quase meio século, não tem paralelo na história re
publicana. Sua obra legislativa, não só aquela que é 
assinada por ele, não só aquela que lhe é atribuída 
nominalmente como autor, mas aquela tarefa coti
diana, anónima, diligente, operosa, que Nelson Car
neiro realizava no plenário e nas comissões. 

Quando cheguei a esta Casa, há nove anos, 
eleito em 1986, não tomei a iniciativa de aproximar
me do Senador Nelson Carneiro, ou por timidez ou 
por respeito, até um respeito reverencial pela sua fi
gura, pela sua his1ória e pela sua imagem pública 
em todo o País. Contrariamente, foi ele que se apro
ximou. E, através da sua palavra, dos seus ensina
mentos, das suas recordações íntimas, ou aquelas 
referentes aos fatos públicos dos diversos momen
tos da vida republicana por ele vividos, recebi, sem 
dúvida alguma, um substancial ensinamento. 

Mas creio que a 6ção mais exemplar deixada 
por Nelson Carneiro ainda não foi aqui totalmente 
enaltecida ou identi6cada Não sei se tenho razão no 

que digo, mas a minha percepção ind1Viilsl sobre o 
seu comportamento e a sua atitude cama.SII!I' huma
no e como homem público é a de que, ãém de ser 
um legislador tenaz, diligente, operoso e extrema
mente combativo, Nelson Carneiro tinha, corno o Dr. 
Ulysses Guimarães teve até sua morte, llllla saudá
vel ambição de responsabilidade política. Tendo 
vencido os 80 anos de vida e cumprid<lcpase 50 de 
vida parlamentar, passando por todas as posições -
foi também Presidente do Congresso , ei\tindicava 
e disputava os cargos mais importantes desta Casa, 
como os da Comissão de Constituição, Jusõça e Ci
dadania e da Comissão de Relações Exferiores e 
Defesa Nacional. 

-- É preciso registrar que, na maioria das vezes, 
era bem sucedido nesse desiderato. Reivindicava 
cargos com uma voz quase inaudível, dada a sua 
idade - mais de 80 anos -, com urna energia e um 
nível de exigência que dava inveja a IDdos aqueles 
que, ever\tualmente, tinham a metade de sua idade 
e de seu tempo de vida parlamentar. 

Aprendi com ele, portanto, o conlrãrio do que 
supõem alguns: não é por ter energia que um ho
mem trabalha na vida pública, mas, sim, porque tra
balha e dedica-se à vida pública que ele tem ener
gia. E era ai que Nelson Carneiro encontmva a fonte 
jamais exaurida da sua capacidade de trabalho. 

Aprendi bastal!e, porque pude coOiliver com ele 
quase doze anos no Congresso Na:ional. E aprendi 
porque fui Relatlr Adjunto na Assentiléia Nacional 
Constitt.inte, e ele - que tinha apenas Ulla fmção de 
plenário- rmstrou-me o·quanto e o quepode fazer t.m 
homem com grande experiência parlamenlar e tenaci
dade legislativa Cada emenda, cada debafe. cada ca
pí!IJo da Constiüção teve a~ dele de ma
neira absolutamente empolgante, de modO a emocio
nar todos nós, Sr. Presidente. 

Depois, mesmo jã tendo avançada idade, apa
rentemente tendo perdido alguns ci:Js elementos 
mais vlsfveis da sua habffidade lfsica, era iJil)lacável 
na exigência da precisão técnica do tmdD legislativo. 
Era um homem que tinha um enorme rigor teleológi
co. A precisão, a exatidão conceitua! era, para ele, 
algo absolutamente sacro em termos de elaboração 
legislativa. Com sensatez, maturidade e. ao mesmo 
tempo, uma saudável ambição pessoal- não de ga
lardões, porque aqui ninguém jamais viu Nelson 
Carneiro pleiteando homenagens, elogiJs, ou louva
ções -, ele pleiteava, brigava, reivin:!fca1la por res
ponsabilidades p(blicas em favor do bem comum, 
ou seja, ele é um exemplo de não oll'issão, de não 
indiferença diante dos problemas brasilaillls. 
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Creio que o Brasil deve-lhe uma estátua que 
diga aquilo que o identificaria, o que melhor reprodu
ziria os seus anseios, a sua saudável ambição pes
soal e a sua obstinação inexaurível em tomo do tra
balh!!r legislativo que rea:izava. 

A Nação lhe deve uma estãtua que diga: "A 
Nelson Carneiro, o legislador do século! A Pátria, 
agradecida" 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. BELLO PARGA -Sr. Presidente, peço 

a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 

a palavra a V. Exª. 
O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Para encami

nhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi
dente, Sr% e Srs. Senadores, o Brasil estã de luto 
com o trespasse de um dos seus mais importantes e 
ilustres filhos. Morreu Nelson Carneiro, seguramente 
um dos políticos e leg[sladores que maior influência 
tiveram nos meios e • nos costumes desses últimos 
cinqOenta anos. 

O Direito perdeu um dos seus tutores nas lides 
forenses e nas letras jurídicas. A Política pranteia o 
líder sereno, o articulador positivo, o homem de voz 
firme e decidida que sempre primou por deixar em 
primeiro lugar o seu compromisso com as teses de
mocráticas. 

Sr. Presidente, o Parlamento carpe o desapa
recimento de um dos seus legisladores mais impor
tantes, o que deixou verdadeiros monumentos no 

- campo do Direito de Famma 
Neste momento de dor coletiva, em que a Pã

tria, consternada, volve os olhos para o sepultamen
to de Nelson Carneiro hoje no Rio de Janeiro, a Ban
cada do Maranhão nesta Casa, por meu intermédio, 
depõe uma coroa funerária no esquife do desapare
cido. 

Não poderíamos, Sr. Presidente, ficar omissos 
neste momento e deixar de trazer a solidariedade do 
nosso estado a esta Casa, que se confundiu com ele 
e a qual tanto orgulhou como Presidente e como 
membro de comissões especiais e permanentes. 

Sr. Presidente, a dor do Senado é a dor do Ma
ranhão. 

Deixo aqui a palavra de saudade de quem com 
ele conviveu no Senado da República 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Não há 

mais oradores inscritos. (Pausa.) 
Em votação o requerimento do Senador José 

Samey e de outros Srs. Senadores de homenagem 
e pesar pelo falecimento do Senador Nelson Carneiro. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Comuni
co ao Plenário que a Mesa designou os Senadores 
da Bancada do Rio de Janeiro Benedita da Silva, 
Darcy Ribeiro e Artur da Tãvola, bem como o Sena
dor Josaphat Marinho, para representá-la nos fune
rais do Senador Nelson Carneiro. 

Antes de encerrar esta sessão, é dever da Pre
sidência dizer algumas palavras. E eu o faço com 
profunda comoção. 

Sou companheiro de Nelson Carneiro hã quase 
cinqOenta anos de vida pública. ~ramos nós, no Par
lamento, os únicos remanescentes da legislatura de 
1955. 

Conheci-o como irmão de Edson Carneiro, 
meu velho companheiro de letras, que muitas vezes 
acompanhei nas suas pesquisas sobre folclore e cul
tura popular, nas suas viagens à Bahia e ao Mara
nhão. Encontrava Nelson Carneiro junto àquela 
plêiade de homens extraordinários que durante 
grande tempo enriqueceram a vida pública no Brasil 
e que tinham lutado contra a ditadura Vergas. Ao 
_seu lado estavam Octávio Mangabeira, Prado Kelly, 
Carlos Lacerda, Gustavo Capanema, Lúcio Bitten
court e tantos grandes homens que participavam da-
quela legislatura --

Nelson Carneiro, desde cedo, mostrou o rumo 
que devia seguir dentro da política De uma família 
de intelectuais, ele mesmo escolheu o jornalismo, 
para manifestar a sua inconformação e a utilização 
da palavra no combate a todos os desmandos. 

Nelson, como jornalista, apoiou a Revolução 
de 30. Em 32, ei-lo rompendo com a Revolução de 
30, apoiando a Revolução Constitucionalista e por 
isso sofreu na Bahia o uHraje da agressão física, do 
espancamento e da deportação. 

Depois, a sua carreira é marcada sempre por 
uma grande luta que muitas vezes saía do jornalis
mo para a política. Como intelectual, devo ressaltar 
que, em seguida, caminharia nos numas do Dire~o. o 
CMI e o Constitucional, ao lado do grande Professor 
Orlando Gomes, a quem também tive a oportunida
de de conhecer e de conviver no Estado da Bahia. 

Depois, Nelson Carneiro percorreu uma longa e 
grande vida púbfica, toda ela marcada por qualidades 
excepcionais. Morre com ele uma das páginas maiores 
da inteligência, da honradez, do trabalho e da dedica
ção à vida pública brasileira ~ o seu exemplo que fica
rã permanentemente. Esse exemplo ele o deu em to
dos.os momentos de sua vida, até a última hora. 
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Joaquim Nabuco dizia que o mais diffcil na vida 
parlamentar era encontrar uma causa - ele que ti
nha encontrado a grande causa da abolição. 

. Durante todos esses anos de parlamento vi 
dois parlamentares encontrarem a sua causa: 
Afonso Arinos, com a causa das minorias raciais, 
a Lei Afonso Arinos, que o consagrou. Vi Nelson 
Carneiro com a causa dos direitos civis, dos direi
tos da família. Também devo dizer que vi, nos últi
mos tempos, o Senador João Calmon, com a cau
sa da educação. 

De certo modo, a vida parlamentar vive de ins
tantes, vive de um brilho efémero de um discurso, de 
um aparte, de um fato político importante para dis
solver-se nos Anais dos parlamentos, onde se guar
dam para sempre o silêncio e o esquecimento. 

Nelson Carneiro deixa para nós o exemplo ex
traordinário de luta. Vejo a sua figura penetrando 
neste plenário, derramando suas lágrimas comovi
damente e comovendo a todos. 

Eu mesmo me perguntava que lágrimas são 
essas do velho Nelson Carneiro a quem eu conheci 
tão duro, tão rfgido, tão valoroso, tão intransigente 
na defesa dos seus ideais e da sua causa e respon
di a mim mesmo que ele chora·não por ter deixado a 
política ou não ter sido eleito, ele chora por ter dei
xado o seu instrumento que usava para lutar por 
aquilo que ele fez a vida inteira, que foi a busca do 
bem público. 

A sua vida toda é marcada pelo seu amor à po
lítica, a política como instrumento de trabalho do ho
mem público, não a política como a arte ou a política 
como artifício. Nelson Carneiro, perianto, teve a sua 
personalidade sempre e sua figura humana marca
das por essa devoção que teve até o fim da sua 
vida, até os últimos instantes. 

PergLHltava-me também como ele tinha for
ças para vencer a morte. Há mais de 1 O anos, to
dos os seus amigos o viam numa difícil luta entre 
a vida e a morte. Também, a mim mesmo, eu res
pondia: é a sua devoção à vida pública que lhe dá 
forças para enfrentar todos os problemas de saú
de que enfrentou. Enfrentou-os porque se havia 
defrontado com todas as vicissitudes na política. 
Conheceu dias de glória, da alegria mais pura, da 
emoção maior da vitória nos mandatos que o povo 
lhe deu. Conheceu também os dias amargos da 
derrota maior e da injustiça; a agressão física, o 
ódio e a violência de que ele próprio foi tomado na 
defesa que achava que era um ultraje a sua pes
soa. mas um homem que viveu todas as emoções 
que vive um homem público. 

Nesta tarde, posso dizer, com profunda como
ção, ao proferir estas paiavras, que me cabe por de
ver, porque realmente no futuro eu farei nesta Casa 
o eloçio do homem público que foi Nelson Carneiro. 

Como disse o Senador José Fogaça, ninguém 
como o Senador Nelson Carneiro, nesses tempos 
todos, teve tamanha dedicação à função parlamen
tar; ao exercício do trabalho parlamentar, onde exer
cia seus três ramos conhecidos: na tribuna, como 
meio de fiscalização nos Parlamentos, nas Comissõ
es e como Legislador; o homem dos projetas de lei, 
permanentemente, sem deixar um minuto, atento a 
tudo o que se passava na Casa. aos pareceres, sem 
querer deixar de examinar uma emenda, um projeto 
ou a Ordem do Dia 

É esse exemplo de parlamentar que fica para 
todos nós e é esse exemplo que certamente será 
importante e figurará nos nossos Anais. 

Quero encerrar a sessão dizendo que o Sena
do nesta tarde está realmente lamentando um dos 
seus mais marcantes Senadores. Afrãnio Peixoto di
zia que vivemos dos nossos mortos. Nelson Carnei
ro é um morto nosso, morto do nosso Senado, por
que acredito que nenhuma Casa ele amou tanto e 
tanto quis quanto ser Senador da República e traba
lhar no Senado Federai pelo Brasil e pelos interes
ses do povo brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nada 
mais havendo a tratar, a Pre:;idência vai encerrar os 
trabalhos, convocando sessão deliberativa extraordi
nária a realizar-se amanhã, às 10h30min, com a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N!> 7, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos tennos do 

Requerimento J19. 58, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução J19. 7, de 1996 (apresentado como conclusão 
do Parecer J19. 16, de 1996, da Comissão de Assun
tos Econômicos), que autoriza a República Federati
va do Brasil a conceder garantia para operações de 
crédito externo a serem contratadas pela CESP -
Companhia Energética de São Paulo, mediante lan
çamentos de títulos no exterior, no valor máximo 
acumulado equivalente a até setecentos e dez mi
lhões de dólares norte-americanos, destinados ao 
pagamento de dívidas garantidas pelo Tesouro Na
cional e autoriza o Governo do Estado de São Paulo 
a prestar contragarantia à União para as mesmas 
operações de crédito, com voto vencido, em separa-
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do, do Senador Carlos Bezerra, 'e vencidos os Sena
dores Laura Campos e Bel lo Parga 

-2-
PROPOSTA DE EMENDA À- CONSTITUIÇÃO 

N2 68, DE 1995 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n2 68, de 1995 (n2 163!95, 
na Câmara' dos Deputados), de iniciativa do Presi
dente da República, que altera os arts. 71 e 72 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, in
troduzidos pela Emenda Constitucional de Revisão 
n2 1, de 1994, tendo 

Parecer favorável, sob n2 1 O, de 1996, da Co
missão 

-de Constituiçao, Justiça e Cidadania, ven
cidos os Senadores Josaphat Marinho, Ademir An
drade, Roberto Freire, Ronaido Cunha Uma, Benedi
ta da Silva e Carlos Patrocínio. 

(Segundo dia de discussão) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está en

cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17h30min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. HUGO NAPOLEÃO NA SESSÃO DE 
26/01/96, QUE SE REPUBLICA POR HA
VER SAlDO COM INCORREÇÕES DO DSF 
DE27-1-96 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo 
a palavra ao Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, gostaria de cilar a expressão shakes
peariana, •ser ou não ser, eis a questão". Refiro-me 
mais especificamente à questão da participação de 
Ministros de Estado nas campanhas eleitorais: 

Quero afirmar que nos últimos dias a imprensa 
tem noticiado posições favoráveis, posições contrá
rias, posições intennediárias. Há aqueles, portanto, 
que estão a favor da participação de Ministros na 
campanha de 1996; há aqueles que são contra essa 
participação e há aqueles que acham que uns po
dem colaborar e outros podem até prejudicar, de
pendendo do Ministro que estiver aluando na cam-
panha eleitoral. ' 

Sr. Presidente, quando digo •ser ou não ser, 
eis a questão", faço-o porque houve urna afinnação 
inicial de que os Ministros de Estado não participa
riam da campanha eleitoral. Parece que foi urna de
cisão governamental. 

Já, hoje, abrimos os jornais na parte da manhã 
e vemos o Presidente da República, Fernando Hen-

rique Cardoso, na fndia, afirmar que devem partici
par da campanha eleitoral. 

Penso que ísso não deveria ser motivo para ce
leuma 1).; Ministros de Estado são cidadãos. Eu mês
mo já lt.i Ministro, por três vezes, e participei de cam
panha elei1oral. O Ministro tem o direito, tem o acesso. 

Agora, é preciso ver como essa campanha 
eleitoral vai dar-se. Na Grã-Bretanha, por ex91l1llo, 
os Minisfros de Estado originários da Câmara dos 
Comuns. São os chamados Secretários que partici
pam normalmente da campanha eleitoral, até por 
que vão cogitar de suas próprias reeleições. 

t preciso distinguir o que é a participação, 
como vai ser a participação. Não vejo mai algum em 
que o Ministro de Estado suba ao palanque, discur
se ou não discurse, fale ou deixe de falar, ou que vá 
a um encontro público, ou a uma passeata, ou a 
uma caminhada, ou a uma visita a um mercado pú
blico, ou a uma biblioteca, seja como for, como 
acontece nonnalmente, usualmente, pennanente
mente, costumeiramente nas campanhas eleitorais. 

E acho mais, acho que pode participar, por 
exemplo, de debates. Será que porque está investi
do das funções de Ministro de Estado e é político 

. está o Ministro proibido de ir a uma manifestação 
pública ou a um meeting? Acho que não! 

Hã que distinguir entre a participação do Minis
tro e a participação do Ministério. Se, obviamente, 
ele toma atitudes, se ele· torna providências adminis
trat~as que visem beneficiar a candidato •a• ou a 
candidato "b", então ele estará incorrendo em falta 
grave. Se ele procura, direta ou indiretamente, libe
rar verbas do seu Ministério para aquele que é o 
candidato, por exemplo, do prefeito à prefeitura, 
para beneficiar, indiretamente, o candidato a prefeito 
com mais obras e mais empregos, ele estará, obvia
mente, distorcendo a boa moralidade e os bons cos
tumes. E acredito que ele não possa fazer isso. 

Mas participar, no sentido da cidadania, acho 
até que é ~ma obrigação. Não faço restrição. Há 
poucos dias, o Ministro das Comunicações disse 
que vai aos palanques. Acho que ele está certo, que 
pode ir aos palanques, deve até ir, é bom que vá 

No entanto, uma cautela deve ser tomada, por 
ll(ualquer Ministro de Estado, com relação aos coli
gados. Por exemplo: num determinado Estado, os 
que delêm mandatos majoritários, a meu ver, devem 
tomar cuidado quando há dois coligados candidatos 
a prefeito. Às vezes eles apóiam o candidato do seu 
Partido esquecendo-se de que o outro candidalo é, 
igualmente, da coligação que sustenta o Governo do 
Estado. Então, eu acho que um Ministro do meu Par-



Fevereiro de 1996 ANAiS DO SENADO FEDERAL 217 

tido, o PFL, pode ir, mas não é recomendãvel que 
ele vã quando hã dois co6gados. Se hã um do P1B, 
por exefll)IO, ou do PSDB, se hã candidatos do PFL 
ou do PSDB num município, ai, sim, acirrar-se-ão o5 
ânimos. 

É preciso, pois, que a participação também te
nha essa conotação de natureza política, que pos
sam ser observadas, rigorosa, precípua e objetiva
mente, essas duas questões: a da não participação 
administrativa e a da participação política. 

Recomendo, sugiro, deixo aqui a minha opinião 
de que os Ministros abstenham-se de stbir a palan
ques quando hã coligados de outras siglas, porque 
aí, sim, vai criar-se uma celeuma no Governo- e eu 
chamo a atenção para isso -, pois se o determinado 
Ministro do PFL subir num palanque pefelista no mu
nicípio •x• do Estado •y•, ele vai, naturalmente, gerar 
reclamações do candidato do PSDB, que vai pedir a 
presença de Ministro do PSDB no seu comício por
que o do PFL foi ao palanque do PFL. Af gerar-se-ã, 
no seio do próprio Governo - e eu chamo a atenção 
-, atritos. Imaginem no Congresso! 

É preciso saber corno pisar, é preciso pisar em 
terreno firme. Quando houver, obviamente, um can
didato de um partido e outro de outro partido que 
não seja da coligação governamental, acho até bom. 
Senão correr-se-ã o risco de até mesmo na adminis
tração pública haver desentendimen10s. E, "POr que 
não dizer, no seio do Governo. E isso prejudicarã o 
andamen10 das coisas e teremos realmente dificul
dades imprevisíveis no curso da campanha 

Resumindo: participar, sim, de atos públicos; 
nunca com medidas administrativas, até porque recor
do-me que votamos aqLi a lei eleitoral, na qual hã a 
proibição expressa de Uberaçà.o de verbas no período 
que antecede a eleiçà.ci, a partir jã do seg~ semes
tre deste ano. Mais do que inconveniente, é ilegal. 

Agora, pode haver uma ficção de direito também 
O Ministro pode chegar e dizer. - Mas eu Ubero de
pois, mais adiante nós vamos fazer a fiberação. Isso 
poderã acontecer e deverã ser evitado. Em todos os 
casos tem que ser uma participação de cidadão. 

E, finalmente, com relação a essa ~. 
acho que ela deva ser cru.telosa e et.idadosa nas hos
tes dos aliados do Governo, sob pena de prejufzos de 
natureza administrativa, causando efei10s sect.n:fãrios, 
mas malévolos, no seio do próprio Governo. 

Essas coisas, Sr. Presidente, são mais ou me
nos como aquelas diferenças que existem entre o 
Nordeste e o Sul do Pais. Ninguém é contra que se . 
cuide bem de São Paulo, que é o carro chefe, o car
ro motriz da Federação brasileira Ao contrário, quão 

mais fortalecido, melhor para todo o Pais. Mas deve
mos lembrar que as regiões mais carentes, corno o 
Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste precisam tam
bém ter atendidas as suas reivindicações. 

Agora, por exemplo, o Governo estã propondo, 
com R$15 bilhões, o saneamen10 do BANESPA. 
Com R$2 bilhões seriam concluídas todas as obras 
hídricas do Nordeste brasileiro. São dois pesos e 
duas medidas. "Ser ou não ser, eis a questão." E aí 
é preciso que tanto política quan10 administrativa
mente tenhamos cuidado. 

Foram liberados para o Rio de Janeiro quase 
um bilhão de reais, quantia cinco vezes maior do 
que o orçamento do FINOR. Esta é outra grande in
justiça do "ser ou não ser" neste País, quando ve
mos que o Nordeste cresceu, nos últimos B anos, 
meio por cento negativo, ou seja, o Nordeste decre
sceu. Isso é arriscado. 

É por isso que nós, Senadores e Depu1ados da 
região, vamos apresentar ao Presidente da República 
um espelho de nossas reivindicações, das medidas 
preconizadas em matéria de infra-estrutura, de finan
cíamen10 e de descentralização industrial, daquDo que 
é necessãrio para o soergLimento da região. 

Vemos também que SO"k da dívida do BANE8-
PA serão cobertos com a emissão de títulos públicos 
- a ser aprovada ou não aprovada por este Senado 
- e os outros 50% com a venda de bens imóveis 
para o Governo Federal: 

Eu gostaria de dizer que, na minha concepção, 
aeroporto sempre foi próprio federal. Aliãs, não digo 
sempre. Hã aeroportos privados, como o de Porto 
Seguro, na Bahia, que é altamente bem administra
do, em condições - parece-me - de excepcional efi
ciência financeira Aprovei10 para elogiar a lnfraero, 
que é um exemplo de boa administração de empre
sa pública 

A meu ver, os Aeroporto de Cumbica e de Con
gonhas são próprios federais, a não ser que amanhã 
me provem, por meio de escritura, que são próprios 
estaduais. Mas a sua administração é federal, corno 
a dos portos brasileiros. 

. . Quero apenas dizer que a situação de dois pe
sos e duas medidas precisa ser compensadil no Go
verno do Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
por meio de uma medida equânime. O que se dese
ja é que aja uma atitude mais justa com as regiões e 
Estados da Federação brasileira 

Por isso, tSTio na política quarm na administra
ção, "ser ou não ser" continua mesmo sendo a questão. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 



2!8 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR 
HUGO NAPOL O NA SESSÃO DE 31Í01/96, 
QUE SE REPUBLICA POR HAVER SA{DO 
CÓM INCORREÇÓES DO DSF DE 1-2-96 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, traz-me à tribuna hoje o tema do desem
prego em nosso País. 

Antes, porém, quero de registrar a minha con
vicção segundo a qual a Constituição de 1988 foi vo
tada e promulgada num clima de emoção. Veio a 
queda do Muro de Berlim. E aquelas teses esposa
das, às vezes no calor dos debates, dos quais eu 
mesmo tive oportunidade de participar, foram então 
colocadas em desafio perante a história 

O Brasil seguia para um rumo de onde o mun
do já estava vindo. EstávarTl()S quase na contramão 
da história, até que, no ano passado, em 1995, vota
mos as emendas constitucionais que provocaram 
uma verdadeira revolução nas ques1ões das teleco
municações, do petróleo, da cabotagem, da empre
sa nacional e do gás canalizado. 

Na questão das telecomunicações, por exem
plo, para mostrar o quão importante é o setor, eu ci
taria a nossa deficiência: o Brasil tem um índice de 
7,2 telefones por 100 habitantes; é um dos mais bai
xos índices. Estará, seguramente, entre o 33" e 35"
lugar no mundo. A necessidade de duplicar o núme
ro de telefones de 12 milhões de terminais para 24 
milhões, em mais 3 anos, ou de postos telefônicos 
ou de telefones celulares de perto de 1 milhão para 
6 milhões, também nos próximos 3 anos, demonstra 
que o Estado, embora tendo agido com perfeiçã~ 
através do Sistema Telebrás e da Embratel, não for 
capaz de suprir o mercado. Daí a necessidade de 
que empresas nacionais ou estrangeiras venham a 
ingressar nesse mercado. 

Desejo referir-me, também, a outra emenda 
constitucional. falaria, por exemplo, da navegação 
de cabotagem. A imprensa registrou que, agora, co
meçam a ser preparados os primeiros cruzeiros ma
rítimos turísticos na costa brasileira, de Norte a SrJ, 
inclusive com navios estrangeiros, a fim de que -
porque não temos navios de cabotagem de passa
geiros, apenas de carga -venham promover o nos
so turismo interno, e também o turismo de migração. 
E, assim, votamos outraS emendas liberalizantes. 

Mas, agora, diante desse quadro, após o pesa
delo da inflação, após as dificuldades de um período 
de espiral inflacionária que a todos afetou, sobretudo 
as populações de renda mais baixa, hoje, Sr"s e Srs. 
Senadores, temos efetivamente, através do Plano 

Real, uma nova mentalidade. Enfim, poderemos vis
lumbrar, daqui para a frente, melhores dias. E é o 
que queremos, é o que esperamos. 

Porém, deparamo-nos com um quadro de de
semprego bastante difícil. Já encontramos hoje, por 
exemplo, na cidade de São Paulo, capital do Estado, 
carro-{)hefe da Federação brasileira, 1 milhão e 94 
mil desempregados. Se computarmos esses últimos 
12 meses, encontraremos 200 mil desempregados. 
Os índices mostram que, a partir do mês de janeiro, 
da semana de 8 a 13, houve 7 mil, 487 desemprega
dos em São Paulo. A esses vieram se somar mais 
de 11 mil na semana seguinte. E, felizmente, agora, 
na última semana, parece que esses números estão 
razoavelmente mais reduzidos. 

Lamentavelmente, são números drásticos, difí
ceis, negativos e que trazem apreensão. Que dire
mos então do desemprego, se estamos falando de 
São Paulo, em relação ao resto do País, no meu 
Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, no Sudeste e 
na Região Sul? 

Vemos, então, que nos estamos deparando 
com um problema da maior dificuldade. O Brasil não 
pode ter um Plano Real estável e ver-se a braços 
com um desemprego que se afigura quase galopan
te. Urgem medidas para saná-lo. 

Sr. Presidente, todas aS pesquisas de opinião 
pública dos grandes institutos brasileiros, que antes 
registravam ora a saúdEi, ora a segurança, ora a in
flação como os temas mais preoc~antes para a po
pulação brasileira, indicam que essas preocupações 
foram substitufdas pelo desemprego. Senão veja
mos! o lnstiluto Vox Populi mostra que a inflação 
hoje é a preocupação de 36% dos brasileiros, contra 
27% com a saúde. 

· O sociólogo Marcos Coimbra mostra que a popu--_ 
lação menos informada. talvez instigada pelo próprio 
discurso oficial, entendia que o fim da inflação resolve
ria o problema econOmico como un todo. Passada a 
euforia do Real, a poprJação teria percebido então que 
a econonia não foi resolvida in1eiramente. Descobriu 
que a inflação era o problema agudo, mas que. além 
dele, o Pais sofria e sofre de males CIOnicos. Isso está 
no informe JB, de Mauricio Dias, no Jornal do Brasil de 
29 de janeiro do corrente. · 

Engana-se quem pensa que esse é o único 
instituto de pesquisa que chegou a ~a conclusão; 
não rigorosa e absolutamente não. Verificamos tam
bé~ no Correio Brazillense do dia de hoje, 31 de 
janeÍro, que o Instituto Gal!~ consrJtou 2 mil, 705 
pessoas em 209 cidades, em 23 Estados. -. quase 
em todos os Estados da federação brasllerra ~ e 
chegou ao seguinte res!J!ado: 42% d~ população 
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preocupam-se com o desel11lfego; seguido da saú
de, com 36%; da educação, com 30%, e da s99~
rança com 26%. A má distnbUtção da renda brasrl61-
ra foi apontada por 24%, e a incompetência dos go
vernos, por 21 o/o. Os baixos salários foram citados 
por 19%; o custo de vida, por13%, e a preocupação 
com a falta de moradia, por 9%. 

Mais adiante, a pesquisa indicou que 65% dos 
entrevistados se sentem prejooicados pela política 
econômica do Governo. Só uma minoria, de 15%, 
sente-se beneficiada. Quem tem mais queixas, 69%, 
são exatamente os pobres. 

Ora, diante de tais circurstãncias, a opinião pú
blica tem-se manifestado de maneira cabal, de ma
neira incisiva; de maneira mais do que incisiva; de 
um modo aflito, temerosa das conseqOências ou do 
agravamento dessa crise de desemprego que assola 
o País nos nossos dias. 

Não é demais falar no Professor Jorge Matoso, 
da Unicamp. Ele diz que essa situação de desem
prego decorre da alta'taxa de juros, do baixo cresci
menlo econômico, da ãncoracambial e de outros fa
tores que afligem a população. Ele diz: "Há quatro 
correntes que negam o problema, afinmando que 
esse é um problema internacional". O Professor Ma
rosa reage afinmando, em contrapartida, que isso 
não pode servir de desculpa. Algumas nações vêm 
enfrentando de maneira adequada, outras, de ma
neira inadequada 

Dizem outros que a tecnologia - e até o MiniS:. 
tro Pedro Malan chegou a citar- é responsável pelo 
desemprego. Lembrou até o looismo, t.m movimenlo 
que teve início no século XIX. destinado a destruir 
as máquinas que estavam substituindo o homem, as 
máquinas que estavam slbs5tuindo o trabalho do 
homem eram então destruídas. Dizia Jorge Maloso 
que não é a tecnologia a responsável. Ao contnário, 
ela vem forçando em alguns lugares um número 
maior de empregos, e, em outros, eventualmente um 
número menor; mas nem por isso serenlos os des- -
tn.idores das máquinas de nossa era. já que esta
mos falando em Interne~ em terceiro milênio e no 
ano 2.000. 

O Professor cilou também a questão dos cus
tos. Aqueles que dizem que os custos são responsá
veis por essa situação estão errados, porque os cus
tos no Brasil são ínfimos, são bem menores do que 
em países desenvolvidos e em alguns pafses em 
desenvolvimento. 

O Professor aflrma também, em relação ao 
cràscimenlo econômico, que o não-<lesenvolvimenlo 
é o responsável por essa situação de desemprego. 
Ocorre ~que esse não é o único fator. Há outros: há o 

falor de crédito, há fatores sociais, há falares políti
cos, que podem levar ao desemprego. 

o Sr. Laura Campos - V. Exll me penmite um 
aparte? 

O SR. HUGO NAPOLEAO- Ouço V. E""' com 
prazer. 

o Sr. Laura Campos - Prestei muita atenção 
ao discurso de V. Ex~. mediante o qual procurou fa
zer um retraio imparcial da situação. Nesse aspecto, 
louvo sua conduta e sua manifestação. Eu gostaria 
apenas enriquecer as palavras de V. Ex"; enrique
cer, porque a contribuição não é minha, mas do ex
Ministro e atual Embaixador Rubens Ricupero. S. 
Ex• escreveu um artigo e pronunciou nesta Casa 
uma conferência na qual lembra que o capitalismo 
não conseguiu absolutamente resolver seus princi
pais problemas, entre eles o da existência de 820 
milhões de desempregados, em escala mundial. Di
zia e escrevia o ex-Ministro e Embaixador Rt.bens 
Ricupero que é preciso voltar à leitura de Marx. vol
tar a leitura de O Capital, porque lá se encontram -
de acordo com S. Ex .. - as respostas a esses proble
mas que o capitalismo não conseguiu resolver. Ape
nas lembro a V. Ex~ que, de acordo com o pensa
menlo ortodoxo, da mais pura ortodoxia monetarista 
e neoclássica - e citaria aqui o Professor Arthur Ce
cil Pigou, que diz: •o salário zero ou negativo asse
gura o pleno emprego continuamente, ou seja, zero 
negative wage wlll ensure employment contl
nuously. Se se pagasse zero a lodos os trabalhado
res, é evidente que todos os patrões queriam encher 
suas fábricas de trabalhadores a cuslo zero. E essa 
é a lógica do capitalismo, contra a qual me posicio
no. Existe, portanto. uma vocação para desemprego 
nesse sistema. Vemos que os trabalhadores brasilei
ros, ao se contentarem com apenas R$100 por mês, 
quase zero, estão pagando com aquilo que deixa
ram de ganhar o salário de outros. Ou seja: se cada 
um ganhasse R$600 ao invés de R$1 oo. obviamen
te o número de desempregados seria muito maior. 
Ganhando apenas R$100, permitem que mais ou
tros cinco brasileiros sejam empregados. De modo 
que quem está resolvendo o problema do desempre
go no Brasil é a fome e a miséria do trabalhador que 
ganha apenas R$100 por mês. Isso, de acordo não 
com Marx. mas com a mais pura ortodoxia. E, se . 
não tosse prolongar demais, eu citaria também Key
nes, que diz existir uma correlação unívoca e inver
sa entre o volume de emprego e o salário que ganha 
uma unidade de trabalho. De modo que "para au
mentar o volume de emprego é preciso reduzir o sa
lário", dizia John Maynard Keynes. De modo que, 
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por essas razões e muitas outras, posiciono-me oon
tra a lógica perversa que domina esse sistema, que 
produz, através da tecnologia, de outros ingredien
tes e relações, o desemprego crônioo que agora se 
agrava e atinge, como lembra Rubens Ricupero, 820 
milhões de trabalhadores: 16.8% na Argentina; 15.8, 
aqui, em Brasma; 13.6, em São Paulo. De modo que 
a situação é realmente lamentável. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Recolho o aparte 
de V. Ex", nobre Senador e afirmo que estamos de 
acordo quanto à admiração ao Embaixador Ricupe
ro, ex-Ministro da Cultura e da Fazenda. 

Apenas acrescento que, em matéria de mone
tarismo, não chego a esposar as teses de Mi.lton 
Friedman, nem muito menos da Esoola dos Rapazes 
de Chicago, que tiveram tanta influência em determi
nada época da nossa História em todo o mundo. 
Com relação ao socialismo- não vou nem falar no 
marxismo -~ eu poderia dizer que os primeiros a 
abandonar a tese, os primeiros a abandonar o siste
ma, os primeiros a deixar o regime foram exatarnen
te aqueles que , primeiro, o adotaram, ou seja, a ex
União Soviética e o leste Europeu. Creio que hoje 
apenas Cuba. nem mais a Albânia, a Coréia do Nor
te e a China adotam ou esposam esse sistema Pen
so que o capitalismo tem seus males; pode ser até 
que as multinacionais sejam, como Samuel Pisar de
finiu, um monstro econômico; mas trazem tecnolo
·gia, know how e, indiscutivelmente, promovam em
pregos. E aí estão todas essas empresas do setor 
privado no nosso País, que, afinal de contas, ainda 
são as que empregam em massa e em grande 
quantidade. 

O ex-Ministro Mário Henrique Sirnonsen, filiado 
ao meu Partido, o PFl, tem algumas observações 
sobre esse tema, e as fez ao Jornal do Brasil- vou 
falar sobre elas posteriormente. Lembro que o pró
prio Ministro da Fazenda, Pedro Malan, disse recen
temente que estamos numa situação em que, para 
cada real pago ao empregado, R$2,90 são gastos 
com encargos sociais. São valores que, somados, 
totalizam 187% dQ valor pago ao empregado a título 
de salário. · 

O Sr. Edlson Lobllo - PermHe-me V. E.xJ. um 
aparte, nobre Senador Hugo Napoleão? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Com prazer, ouço 
o aparte do nobre Senador Edison lobão. 

O Sr. Edison Lobllo - Senador Hugo Napo
leão, não desejo interromper por muito tempo este 
discurso, mediante o qual V. E.xJ. impulsiona o âma
go de um dos problemas mais graves que o Brasil já 
viveu em toda a sua História: o desemprego. Na dé-

cada de 70, o mundo esteve mergulhado em situa
ção dessa natureza. corno conseqüência da crise dO 
petróleo, da qual o Brasil escapou, valendo-se da 
poupança externa Dai por diante veio a inflação, 
que agora o Governo decidiu combater com todas 
as armas. E não se combate uma inflação resistente 
sem uma boa dosa de recessão. A recessão, como 
se sabe, gera desemprego. Mas essa recessão e 
esse desemprego não podem ser levados ao paro
xismo, e é o que está acontecendo nesse momento. 
Creio que é chegado o momento de o Governo in
vestir. O Poder Público precisa também investir para 
voltar a gerar empregos. V. Exª foi Governador de 
um Estado, governou, com extrema competência, o 
Piauí; foi Ministro do Governo Sarney, em duas Pas
tas; foi Ministro das Comunicações, do Presidente 
Itamar Franco, inclusive tive a oportunidade de viajar 
com V. Ex" por vários Estados inaugurando siste
mas de telefonia e outras atividades ligadas ao seu 
setor, e vi ali uma fec-unda administração. É preciso 
que o Pais volte a ter outra vez esse tipo de admi
nistração realizadora, para que novamente possa
mos ter um nível de emprego compatível coma ne
cessidade do Pais. Cumprimento V. Exª pelo tema 
que aborda, com a autoridade de Uder, de grande 
politico e administrador que é, e creio que vamos 
sair nesta tarcl. do Senado com uma contribuição 
valiosa para resolvermos este grave problema que 
tanto afeta a vida dos brasileiros neste momento. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Espero, Senador 
Edison lobão, poder chegar exatamente às condu
sões do meu pronunciamento, nas quais busco mos
trar algumas alternativas, rm.itas das quais já vêm 
sendo, inclusive, matéria e objeto de debate, não só 
através da imprensa, como em vários centros brasi
leiros de pesquisa, de pensamento em casas iegisfac 
tivas e assim por diante. Sei também que V. Exil, · 
que foi Governador, notou as agruras que todos sen-. 
tem com relação ao desemprego e à necessidad& 
de trazer fomentos que possam supri-las, já que der
rubar o desemprego é impossível, mas procurar pelo 
menos minimizar, reduzir os seus efeitos. · · 

Gostaria de cHar. para mostrar a questão dos 
encargos, e isso é uma questão extremamente im-· 
portante, sobretudo se virmos o que está aconte<:er~" 
do na Alemanha neste momento - que hoje existem. 
as seguintes contribuições: 

- a contribuição de empregados e empregado-
res para a Seguridade Social; · · . · · · 

- a contribuição para o Rnanciamento da ~ 
guridade Social - Cofins (incidente sobre faturamen
to e- receita operacional bruta); · · ' · 
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- a contribuição sobre o lucro liquido das pes-
soas juridicas; · 

- a contribuição do PIS/PASEP (incidentes so
bre o faturamen1o e receita operacional bruta e des
tinada ao financiamenlo do Programa de Seguro De
serJ1lrego e do Abono Anual); 

- a contribuição para o FGTS; 
- a contribuição para a Seguridade Social do 

servidor; 
- a contribuição do salári<reducação; 
- a contribuição sobre receitas de concursos 

de prognósticos; 
- a cota da Previdência; 
- a contribuição para o ensino fundamental; · 
- as contribuições para o ensino marítimo e 

aeroviário; 
- a contribuição sindical e as contnbuições ru

rais. · · 

Afora as contribuições de caráter privado para 
o Sanai, Sesl, Senac, Sesc, Sebrae, Sanar e Senat 

O Sr. Jader Barbalho- Permne-me V. ExA um 
aParta?. . . 
' O SR. HUGO NAPOLEAO - Vou citar os res
pectivos números, concedendo, evidentemente, an
tes o aparte ao nobre Uder Jader -Barbalho do 
PMDB. · 

O Sr. Jader Barbalho - Senador Hugo Napo
leãO, desejo inicialmente ~mentar V. Ex" que as
soma à 1ribma para emitir juizos a concaitls a respe® 
de um 1ema que, efetivamente, está a preoct.par a so
cieda:le brmlleira, que é a questfll do deserJ1lrego. V. 
Ex", há pouco, falava inclusive a respeito de pesqlisa. 
O meu Partido, o PMOB, teve a opor1L11idacle, hoje, de 
se rauir para analisar uma pesqUsa reaRzada em 
todo o Brasil pelo lnstitut> Gallup. E axatarnente o ~em 
desElrf1lR!QO ou a questao deserJ1lrego aparece corno 
a pnlOCI paçAn maior da sociedade brmlleira, e fu:Jda
mentalmente a preoco ..,açao dos mais pobres da so
cieda:le brasileira t: preciso que o Governo ouça Ude
ranças como V. Ex&, que lidera um grande Partido 
como é o da Frente Lberal, com a autlridade de quem 
já exerceu. como foi cft> há pouco, tan1os cargos na 
administração p(b!lca neste Pafs, e que pertencendo à 
base parlarnenter do Governo, não s6 tem a obrigação 
de aju:lar o Governo politicamente, mas tem a obriga
ção de fazer o Governo sentir prl!<lCqlaÇÕ9S que hoje 
penneiam 1oda a sociedade brasHeira. Com reiação a 
essa questao do ~. também abordada por 
V. &.a, quero concordar que é mais do que jus1o que a 
sociedade brmlleira espere uma solução definitiva em 
relação à questão da inflação, que vinha alormen$ndo 
a todos nós. Mas também não se pode transformar 

este PaíS num escritório de conll;;j)ilidade, onde se 
vai fes!ejar apenas o falo ~sa !ler reduzido a infla
ção, sem olhar para o ou1ro lado. que há a necessi
dade de se atentar para o agta'lamento da questão 
social que ai está. Se me pemüe V. Exª, gostaria 
ainda de registrar um dado: este momen1o da vida 
brasHeira é especialíssimo e nãb. 1emos o direi1o de 
perdê-lo. Esse Governo tem, lal\lez na História da 
Replblica, a maior base de sustentação política e 
parlamentar. T aivez nenht.m culTo Governo tenha 
tido, no Brasil, o que o Governo !Fernando Henrique 
1em. Por outro lado, as atloOOades da área econô
mica, quase todas elas partkipalarn de governos an
teriores como também tivrom a oportunidade de 
elaborar outros planos_ Todos nós esperamos que, 
com a experiência actmliOOa, inclusive algunias 
que não tiveram sucesso, e com metas essas condi
ções políticas que ai estão, com un Congresso que, 
pela sua maioria esmaga:fora, não tem negado ao 
Presidente da Rep(blica neriMna das suas iniciati
VaS, tenhamos sucesso.. O anlegislativo passado é 
um exemplo áiSSO, a 1odas as piopos!as de reforma 
constitucional enviadas el'!llfESiamos a nossa soli
dariedade, aliás estamos aguardando a sua regula
mentação, porque howe qoom dissesse até que o 
Senado não devia atrasar, que. o Senado não devia 
emendar, porque havia t.rgência:. E estamos ansio
sos peta regulamentação das emendas constitucio
nais por que elas não Sã:> ai!H!pficáveis, sabemos 
dísso! Então, caro Sena:lor Hugo Napoleão, que a 
palavra de V. Ex". que é llllat das lideranças mais 
expressivas desta Casa e de política brasileira, sir
va, acima de tudo, como p32lra insuspeita de quem 
realmente quer colaborar com o Governo fazendo 
parte. da sua base parlamlrilr e alertando para ln! 
terna gravíssimo corno é a QtlBSiã> do agravamenlo 
da crise social no Brasil, refieli:fà na questão do de
semprego. Os meus cuqJiinentls a V. &.a. Conti
nuarei em Plenário para ter a oportt.nidade de o!Nir 
o restante das obse.va;ões tooas que v. Ex" faz. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO Recolho o aparte 
de V. Exa, nobre Senador e líder Jader Barbalho, 
afirmando que V. Exi feriu, lOcou com precisão o 
sentimento que me domina neste momento, nesta 
hora, neste instante, aqli e agora, que é o de que, 
emborá fazendo parte das Bancadas que dão sus
tentação ao Governo, não~. de maneira algu
ma, deixar de trazer a minha palavra, da tribuna do 
Senado, e as contribuições necessárias a que pos
samos sair desse estado nega1iiro de desemprego e 
minorá-lo, reduzi-lo e minirniZ!Hb ao máximo possí
vel. Agradeço a V.Ex•. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Hugo Napoleão. apenas para ajudar V. EJ<!l- V. EJ<!l 
tem visto com> tenho procurado ser zeloso com o Re
gimento -, e como vejo que há vários Colegas nossos 
que estão desejando aparteá-lo, e como V. ex- mani
festou que o séu discurso tem algumas conclusões a 
serem feitas, para que V. EJ<!l possa planejá·lo melhor, 
peço que verifique que dispõe apenas de 21 mim.tos a 
mais. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Agradeço a V. 
Ex• e procurarei cingir-me a esse horário, e, certa
mente, vou conceder um aparte, pela ordem, aos 
Senadores Joel de Hollanda, Eduardo Suplicy, Ro
mero Jucá., Fernando Bezerra e José Agripino,, pe
dindo que S. Ex"s sejam breves. Mas, quero apenas 
trazer aqui os números aluais que recaem sobre a 
contribuição e sobre os encargos trabalhistas. Refi
ro-me aos seguintes percentuais -: 

Contribuição previdenciária: 22,0; 
Contribuição do salário-educação: 2,5; 
Contribuição para o SesVSenai, ou Sesc/Se-

nac, ou lncra/Senar, ou ensino aeroviário ou ensino 
marítimo: 2,5; 

Contribuição adicional para o INCRA: 0,2; 
Contribuição para o SEBRAE: 0,6; 
2-Encargos trabalhistas: 
Contribuições para o FGTS: 8; 
Décimo-terceiro salário: 8,3; 
Férias remuneradas: 1 1 , 1 ; 
Aviso prévio: 2,5; 
lndenização compensatória (40% do FGTS): 3,2. 
Todos esses encargos incidem sobre a folha, 

não que eles não sejam bem aplicados; temos vá
rias instituições que estão cumprindo as finalidades 
a que se propuseram, mas, indiscutivelmente, ternos 
que examinar isso tarriJém, como a Ale~ha estã 
se propondo a examinar. 

Concedo o aparte, com múto prazer, ao nobre 
Senador Joel de Hollanda. 

O Sr. Joel de Hollanda Meu caro Líder Hugo 
Napoleão, o tema que V. EJ<!l, com tanta objetividade 
e profundidade, aborda nesta tarde estã na pauta 
das preocupações dos trabalhadores, um dos maio
res interessados na questão, do governo pela sua 
responsabilidade de zelar pelo social, pelos proble
mas sociais do nosso País, dos empresários e da 
sociedade como um todo, que não pode assistir que 
milhares de trabalhadores fiquem perambulando pe
las cidades, nas portas das 1ábricas, recebendo urna 
só resposta: "não há vagas". É, portanto, um proble
ma que está preocupando a sociedade brasileira 
porque, em última análise, o desemprego significa 

aumento da pobreza, da miséria e, em certa medida, 
da própria violência social. A dimensão do drama do 
desemprego tem também uma preocupação nossa, 
de nós, polfticos, que deveremos debater e discutir, 
assim como V. ex- faz hoje com tenta sapiência e 
com tanta objetividade. · Diria que, neste momento, 
podemos vislumbrar duas linhas de ação que devem 
ser desenvolvidas para enfrentar a questão. Falo ini· 
cialmente na questão emergencial. A questão do de· 
semprego no Brasil e sobretl.!do nas regiões mais 
pobres, como é o Nordeste, é de tal gravidade que 
está a exigir do governo, dos empresários e de toda 
a sociedade talvez um mutirão ou arrastão, o que 
quer que seja, mas que seja feito de forma imediata 
para criar mais oportunidade de trabalho para esses 
pais de famOia. Diria, em colaboração com o discur· 
so de V. EJ<!l, algumas alternativas que julgo impor· 
tantas, como a retomada dos investimentos na cons· 
trução civil, reconhecidamente o setor que emprega 
muita mão-de-obra e sobretudo mão-de-obra não 
qualificada, a construção civil, sobretudo na área de 
habitação, de casas populares. As hidrelétriças pa
ralisadas. .. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO V. Ex~ se antecipa, 
pois era lá que eu iria chegar. 

O Sr. Joel de Hollanda Pois não, Senador 
Hugo Napoleão. Continuando, há quase uma cente
na de hidrelétricas que. estão paralisadas. Há tam
bém os hospitais, as escolas, os CIEPs, etc. V. Ex~ 
foi Ministro da Educação e sabe que perto de 500 
CIEPs estão paralisadas. Portanto, a re!omada dos 
investimentos na construção civil parece-me algo ex
tremamente importante e que poderia ser feito de 
imediato para minimizar a questão do desemprego. 
O apoio aos micros e pequenos empresários e o 
apoio ao setor informal também são medidas que 
poderiam amenizar o drama dos desempregados no 
Brasil. E, a médio prazo, caberia a nós, políticos, re
gulamentar o mercado de trabalho, atualizando a 
CL T, a qual não atende mais as necessidades de 
um país com uma abertura econõmica, um país que 
se moderniza. Além disso, dever-se-iam estabelecer 
novas relações entre o capital e o trabalho. Con
cluindo, Senador Hugo Napoleão, para que os ou
tros colegas também tenham oportunidade de apar
teá-lo, diria que a Argentina, nosso viziriho, admite 
hoje 1 3 formas de contratação de mão-de-obra de 
fonna simplificada, de forma temporária, a fim de ge
rar mais oportunidades de trabalho naquele país. 
Sendo assim, penso que V. Ex" foi muito feliz ao tra
zer para o debate nesta Casa um tema que é preo
capante, que é grave, que é sério e que precisa da 
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concurso de nós, Senadores, e da classe política 
como um todo, para que possamos apoiar o Gover
no e os empresários nisso que poderia ser um arras
tão, um mutirão para minimizar a questão do desem
prego. Parabéns a V. Exi'. Muito obrigado. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Nobre Senador 
Joel de Hollanda, o nosso correligionário Mário Hen
rique Simonsen diz que duas situações, e vislumbro 
apenas duas, ajudariam a cOntribuir ou pelo menos 
procurar resqlver essa questão: a primeira seria uma 
modificação na legislação trabalhista e a segunda, o 
crescimento econõmico. E salienta que a construção 
civil e a agricultura não serão bons caminhos en
quanto houver taxas elevadas de juros e baixo cres
cimento econõmico. Ao contrário, baixas taxas de ju
ros e crescimento econõmico em ascensão poderão 
ajudar a resolver o problema. 

E fala também Mário Henrique Simonsen a res
peito dos contratos, como nos Estados Unidos, por 
tempo determinado, sobre os quais não recaem en
cargos. 

O Sr. Eduardo Suplicy - V. Exª me permite 
um aparte? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Ouço V.Ex .. com 
prazer. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Em primeiro lugar, 
Senador Hugo Napoleão, é extremamente importan
te, como os demais colegas, que V.Ex .. tenha trazido 
à tona tema tão fundamental quanto o desemprego. 
Aqui reconhecendo e chamando a atenção do Go- . 

· vemo Federal, que não tem resolvido adequada
mente este problema. Para se combater a inflação 
não é necessário que tenhamos de ter tanto desem
prego. i: perfeitamente possível compabbilizar-se 
crescimento da economia, melhoria da distribuição 
da renda e eqtilíbrio das contas externas com uma 
política de muito maior nível de emprego e formas 
de erradicação da miséria. Há um livro recente de 
um dos maiores economistas deste século. Prêmio 
Nobel da Economia de 1977, falecido em dezembro 
passado, homenageado pela revista Economist, 
seu nome é James Edward Meade. Ele escreveu, 
como última contribuição, um livro que se chama 
Fuil Employment Regained, ou seja, "vamos con
seguir novamente o pleno emprego•? Neste livro ele 
propõe a compalibiliiação dos objetivos citados. A 
proposição que V. Ex .. menciona, de se evitar um 
peso tão grande de encargos sociais sobre a folha 
de pagamento, está ali como uma das proposições 
citadas para que se tenha maior flexibilidade na con
tratação do trabalho. Entretanto, é também proposi
ção deste economista que se institua uma renda de 

cidadania, que denomina citizens income, que é o 
direito de cada pessoa numa sociedade ter um míni
mo de rendimento. Gostaria de enviar a V. Exª esta 
contribuição de um dos maiores economistas deste 
século para que possa conhecer proposições que 
vão na direção de resolver as preocupações de V. 
ExA hoje. Muito obrigado. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Receberei com 
muito prazer. E diria mais, nobre Líder Eduardo Su
plicy, que poderíamos adotar, por exemplo, o que a 
Alemanha começou por intermédio de amplo enten
dimento presidido pelo próprio Chanceler Helmut 
Kohl com membros de seu gabinete, com entidades 

. sindicais, com centrais sindicais e com entidades pa-
tronais. Chegaram a algumas conclusões. Na Ale
manha 1 O% da população economicamente ativa 
está desempregada. Existem quatro milhões de de
sempregados atualmente. Estão propondo que dois 
milhões, até o ano 2000, sejam reintegrados ao mer
cado de trabalho. Como? O governo se propõe a en
xugar seus gastos em até !10%, procurando fixar as 
economias neste nível. Segundo, os trabalhadores 
aceitam receber as folgas a<i invés das horas extras; 
os desempregados que recebem seguro-desempre
go abrem mão de 25% se por acaso forem chama
dos para um emprego e não o assumirem. E já es
tão vislumbrando, para os próximos meses, o siste
ma de redução dos encargos sociais. 

O Sr. Fernando Bezerra- v. Exª me permite 
um aparte? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Ouço, com pra
zer, o nobre Senador Fernando Bezerra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço 
aos Srs. Senadores que restrinjam os seus apartes 
ao tempo regulamentar de dois minutos, no máximo, 
para que o orador possa concluir o seu discurso 
dentro do tempo que lhe é assegurado. 

O Sr. Fernando Bezerra Serei breve, Sr. Pre
sidente. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o 
Senador Hugo Napoleão pela importância do tema 
que traz a debate nesta Casa. Trve oportunidade, na 
semana passada, de aqui tecer alguns comentários 
sobre o desempenho da economia em 1995 e a sua 
perspectiva em 1996 e trouxe ao conhecimento do 
Senado as dificuldades que haveremos de enfrentar 
nesse primeiro semestre de 1996. E ai há um gran
de desafio, que não é do Senado, que não é dos 
empresários, que não é somente dos trabalhadores. 
mas de toda a sociedade brasileira: é a questão do 
desemprego. Hoje, pela manhã, tive a oportunidade, 
com a responsabilidade que tenho também como 
Presidente da Confederação Nacional da Indústria, 
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de entender-me com S. Ex•, o Ministro do Trabalho, 
. no sentido de que juntos possamos encontrar as al
ternativas e as soluções que o Brasil espera de to
dos nós. Imediatamente, entrei em contalo com os 
líderes de trabalhadores das três principais centrais 
sindicais, numa proposta para que nos-entendamos 
dentro de uma pauta de temas discutidos aqui em 
diversos pronunciamentos. Creio, do lado dos em
presários, que a questão do emprego passa, em pri
meiro lugar, pela questão da sobrevivência da em
presa, que sofre hoje o drama terrível da inadimplên
cia, vitima de uma taxa de juros nociva, vitima de 
uma pol i!ica econõmica que, compreendemos, ob
tém êxito no combate à inflação, mas que, com cer
teza, exagerou na dosagem dessa taxa de juros; no 
tempo em que foi publicada, a toda a economia Pre
cisamos imediatamente, dentre as propostas aqui 
apresentadas, que se estabeleça alguma linha de 
crédito de capital de giro, sobretudo para as peque
nas e médias empresas, e que o Governo faça in
vestimentos em seróres que respondam imediata
mente aos estimulas dessas aplicações, os selares 
intensivos na ocupação de mão-de-obra, como aqui 
foi colocada a construção civil e adicionaria também 
o selar de turismo, que, no Nordeste, tem respostas 
imediatas e conseqüências extremamente positivas 
em sua economia. Em resumo, a preocupação dos 
empresários, a dos trabalhadores e, enfim, da socie
dade brasileira é a mesma que V. Ex• traz a este Se
nado. Aqui foi colocado, com uma propriedade extre
ma pelo meu Líder, Jader Barbalho, que essa é uma 
questão política talvez a mais séria que tenhamos 
para dar seqüência a um desempenho da economia 
que resulte positivamente para o nosso Pais. Quero 
renovar meu cumprimento a V. Ex' e dizer que, de 
nossa parte, da parte dos empresários, haveremos 
de dar o melhor dos nossos esforços na direção de 
vencermos esse desafio, que é de toda a sociedade 
brasileira. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Nobre Senador 
Fernando Bezen:a. V. Ex• traz uma contribuição 
inestimável, na medida em que, como Presidente da 
Confederação Nacional da Indústria, já mostra quais 
são os pontos a serem atacados dentro do contexto 
das propostas que a Instituição está a desenvolver. 

O Sr. Romero Jucá Concede-me V. Ex• um 
aparte, nobre Senador? i 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Com prazer, no
bre Senador. 

O Sr. Romero Jucá - Senador Hugo Napo
leão, como Senador experiente e Líder do PFL, V. 
Ex• traz nesta tarde a posição não só do nosso Par-

tido mas. acredito, uma síntese do pensamento de 
todos os Senadores. Gostaria de, em rápidas pala
vras, concordando com os posicionamentos de V. 
Ex• e apoiando-os, ressaltar a importância da deso
neração das folhas de pagamento, da mudança do 
perfil na legislação no tocante à contração de mão
de-obra. Mas quero aqui destacar duas questões 
que também considero da maior importância. A pri
meira é a implementação de uma política de desen
volvimento regional, uma política federal que enfren
te os desequilíbrios regionais; a segunda, refere-se 
ao fortalecimento da agricultura. Sem dúvida nenhu
ma, esses dois pontos irão estancar, irão barrar e re
verter o quadro de migração que vive hoje o interior 
do nosso País. Não podemos nos calar ao ver o ho
mem do campo e o morador das pequenas e médias 
cidades brasileiras se deslocarem às grandes cida
des e se transformarem em desempregados urba
nos. Penso que essa questão é da maior importân
cia. Sei que V. Ex• concorda com essas posições, 
mas gostaria de referendar e ressaltar esses pontos, 
porque acredito que o enfrentamento da questão do 
dese!l'4lrego terá que ser realizado por meio de um 
amplo programa desenvolvido por todas as forças 
da sociedade brasileira 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - É vendade, Sena
dor Romero Jucá Construção civil, agricuHura e 
equilíbrio regional. 

O Sr. José Agripino - Permita-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Concedo o aparte 
a V. Ex•. 

O Sr. José Agripino - Quero cumprimentar o 
meu Líder pelo seu oportunfssimo pronunciamento. 
V. Ex' expõe, de forma muito clara, o preço que o 
País está pagando pela estabilidade que conquistou. 
A taxa de juros a que o País se obrigou para equili
brar o cãnt>io gerou um enorme défiçit interno. Ao 
se verificar o Orçamento da União, pode-se perce
ber que a parcela dos recursos destinados ao paga
menlo da dívida interna talvez corresponda ao que 
sobraria para- isso ocorreu no passado- se aplicar 
em investimentos públicos, em obras públicas, que 
eram manchetes de jornais. Hoje, nos jornais do 
País, não se vêem mais anúncios de megaobras, de 
obras de infra-estrutura que gerem empregos. É ver
dade que a estabilidade proporcionou satisfação 
para alguns milhões de brasileiros que estão empr9-
gados. Hoje, o pobre come melhor, se está empre
gado; quem é da classe média baixa compra um ví
d~ete em vinte e quatro parcelas módicas, se 
está empregado; quem é da classe média propria-
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mente dita compra um automóvel que anteriormente 
nunca pensou adquirir. Esses estão satisfeitos. E o 
desempregado, que, cada vez mais, está em maior 
número? Portanto, essa é a questão que V. Ex~ de
seja aferir; se a aferirmos com objetividade, esse 
ponto é de fundamental importância para a sustenta
ção do Plano Real e para a sustentação política do 
Governo, que terã que entender os reclamos das 
ruas. Penso, no entanto, Senador Hugo Napoleão, 
que a solução deste problema não passa apenas 
por um esforço de governo. Os ganhos fiscais do 
País não foram suficientes para o equilíbrio do paga
mento da dívida externa. Claro que a taxa de juros 
tem que ser atacada para que se possa gerar algu
ma sobra e haver investimento fundamentalmente 
na agricultura, sim, que emprega milhões de pes
soas, na construção cM!, que emprega milhões de 
pessoas nas cidades. Mas urge um pacto social, 

· urge um esclarecimento à sociedade. Deve haver a 
responsabilidade de cada brasileiro empregado no 
futuro do próprio Pais, pois é preciso que se entenda 
que o Governo sozinho não resolverã o problema. É 
necessãrio haver a compreensão da sociedade bra
sileira e dos empregados, para que aquilo que acon
tece em nações modernas, como a Alemanha, como 
o Japão, como a Coréia, a consciência de cidadania 
se reproduza aqui, se quisermos ser modernos. 
Acho que V. Ex• abordou com muta propriedade 
esta questão. É um debate que se impõe nesta 
Casa e é oferecido pela sua iniciativa pioneira. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- É verdade, Sena
dor José Agripino. A aliança pam o emprego, sua 
tese é verdadeira. Muito obrigado. 

O Sr. Antonio carias Magalhães -V. ExS me 
concede um aparte, nobre Senador? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Com prazer, ouço 
V. Ex", nobre Senador. 

O Sr. Antonio carias Magalhaes - Nobre Lí
der, atendendo ao pregão do Presidente José Sar
ney, não apresentarei a V. Ex" nem à Casa o meu 
plano de governo sobre desemprego. Apenas quero 
dar o meu aplauso a V. ExS pela oportunidade do 
seu discurso e pela advertência que faz à Nação, 
através do Senado, para problema tão crucial. Espe
ro que as autoridades da República olhem com aten
ção o assunto que V. Ex" ventila com tanta proprie
dade e percebam que também é necessãrio olhar 
para esse aspecto, que é tão importante para a tran
qüilidade da Nação. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Muito obrigado a 
V. Ex": As palavras de V. Ex• constituem, antes de 
mais nada, um estímulo. 

O Sr. Darcy Ribeiro - V. Ex" concede-me um 
aparte, Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Ouço-o com pra
zer, Senador Darcy Ribeiro. 

O Sr. Darcy Ribeiro - Sr. Senador Hugo Na
poleão, meus nobres Pares, a questão do desem
prego é a mais grave questão da sociedade brasilei
ra. Nele está a base da violência desencadeada, da 
prostituição de menores, de todas as desgraças que 
ternos visto. Entre estas desgraças, uma das maio
res é a incapacidade do Governo, esse Governo de 
um sociólogo tão competente como Fernando Henri
que, de olhar o que estã sUcedendo na sociedade 
brasileira, cuja estrutura de emprego mudou profun
damente. Tínhamos uma estrutura de emprego fa
minta de mão.{!e-obra; gastamos milhões de índios, 
importamos milhões de negros, importamos milhões 
de europeus quando lã acontecia o que está aconte
cendo aqui, agora, quando o povo se transformava 
em gado humano exportado, porque cedia às neces
sidades do mercado de trabalho. Hoje, numa nação 
de 160 mühões de habitantes, a filosofia do Governo 
não é olhar para esse povão imenso, que tem o sa
grado direito do emprego para poder comer, para 
não se prostituir, para não se entregar à droga. Em 
lugar disso, toda a política do Governo é desempre
guista, é irresponsavelmente desempreguista. Inclu
sive, aqui, no Senado, quando votamos essas doi
das privatizações, está implfcito nelas jogar metade 
dos trabalhadores na rua. O próprio Governo tem in
tenção de despedir metade dos funcionãrios. cada 
pessoa de certo nfvel social que é despedida, por 
sua vez despede uma empregada doméstica, des
pede mais gente dependente dela, engrossa a car
reira enorme dos brasileiros famintos que nós não._ 
olhamos. Nós jã enfrentamos um problema tremen
do, porque, tendo-se fortalecido o latifúndio, e o lati
fúndio tendo expulsado milhões de trabalhadores ru
rais, com medo da aplicação da legislação do traba
lho, e por sua própria postura, porque não precisava 
dessa mão.{je-obra, concentrotH>e urna massa tre
menda de subempregados e desempr8Q!Ídos nas 
periferias e nas favelas. A isso se acrescenta a polí
tica desempreguista do Governo. Um governo de 
160 milhões de habitantes devia ter se preocupado 
com esse povo, com a sobrevivência desse povo. 
Este Governo vive ainda ofuscado pela miragem do 
lucro, o lucro que presidiu o Brasil nos últimos vinta 
anos, lucro para as escolas privadas. Somos o único 
país do mundo que fez escolas para dar lucro, para 
dar dinheiro. Todo o ensino superior, er:wez de mul
tiplicar-se nas universidades públicas, multiplicou-se 
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nas l.Jliversidades privadas. ToOO o sistema hospitalar 
que tinhamo:S, pliJlico e de S3'11as-caSaS, foi transfor
mOOo em casas de negócio. Esse meSmo espírito está 
instalado no Poder PCblk:o agora. com o seu pendor, 
com a sua mania neoliberal já desm:ualiza:ia oo mt.n
do, mas que aqui continua sendo exerck:la para o sofri
mento e para a tortura do povo brasileiro. 

O SR. liUGO NAPOLEAO - Agradeço a con
tribuição humanfstica de V. Exl e devo dize_r que é 
isso que esperamos: que o Governo dê respostas à 
altura. imediatas, concretas, LX'gentes para que pos
samos enfrentar esse problema. 

Sr. Presidente, vou 61lCerrar meu prom.n::!amen
to agradecendo a atenção do Sanooor Bernardo ca
bra! por haver me cedido este tel'l"pp e. mais, dízendo 
que penso que o Plenário desta Casa já deu a raspas-

ta, por meio dos ãiVeiSOS ~em que C21a un dos 
Srs. Senadores ofereceu a sua c:onbibüç:b, dando. 
por assim dizer, as c::onelt.sões. qus sao, a meu ver. a 
construçao cMI, a1ravés da relOiução do problemas 
sociais pelo ~. de problemas eoonOrricos pelo 
espaço geográfico a ser al:irangkio, de problemas pol~ 
ticos peb engajamento 00 Governo novamente na era 
de constru;ões. seja de escolas ou de hospitais, enfim 
de habitações; e da agric::U1ura a jli'OS razoáveis e não 
aqueles negociajos no ano passado, em 1995, por' 
quanto COl1Silerndos ascorohantes pa13 os prodt1oras. 
sobretu1o pala oS pequenos e os médios. 

Estamos encOntrando o caminho, as soh.ç:5eis 
para a aliança para o emprego que proponho. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Mui'kl obrigado. 

Ata da 24ª-Sessão.Deliberativa, Extraordinária, 
em 8 de fevereiro de 1996 

1ª Sessão Legislativa Extraordinária da 5Qll Legislatura 
Presidéncia dos Srs. José Samey, Antonio CartosValadares e Ney Suassuma 

ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM..SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães 
-Antônio Carlos Valladares- Arlindo Porto -Bel· 
lo Parga- Benedita da Silva- Beni V eras - Ber
nardo Gabral - Carlos Wilson - Casildo Maldanear 
- Coutinho Jorge- Oarcy Ribeiro - Edison Lobão 
- Eduardo Supllcy - Êlcio Álvares - Emflia Fer-
nandes - Epitácio Cafeteira- Ernandes Amorim 
- Esperidião Amin- Femando Bezerra - Flavia
no Melo- Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson 
Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges -
Guilhenne Palmeira- Hugo Napoleão-- Humber
to Lucena - fris Rezende - Jader Barbalho - Jef
ferson Peres - João França - João Rocha - Joel 
de Hollanda- Jonas Pinheiro - Josaphat Mari
nho - José Agripino - José Alves - José Bianco 
- José Eduardo Outra - José Fogaça - José lg
nácio Ferreira - José Roberto Arruda - José 
Samey - Júlio Campos - Laura Campos - Leo
mar Quintanilha - Levy Dias - Lucidio Portella -
Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Luiz Alberto 
de Oliveira --Marina Silva - Marluce Pinto -
Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna 
- Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias 
- Pedro Piva - Pedro Simon - Ramez Tebet -
Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Re
quião - Romero JuCá - Romeu Tuma - Ronaldo 
Cunha Uma - Sebastião Rocha - Sérgio Macha
do - Teotõnio Vilela Filho - Valmir Campelo -
Vilson Kleinübing - Waideck OrnéTas. 

O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Valada
ress) - A lista de presença acusa o C001Jarecimerno 
de 76 Srs. Senadores. Havendo número regimental. 
declaro aberta a sessão. ' 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 111: Secretário- em exercíclO;-senador 
Gerson Camata. procederá à leitura do Expedien
te. 

~ lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECERES: 

PARECER N' 23, DE 1996 

Da Comlssao de Assuntos Ec:onOmJ. 
cos, sabre a Mensagem J12. 104, de 1996 
{Mensagem nt. 1.437, de 18 de dezerribro 
de 1995, na origem), do senhor Presiden
te da República, encamlnbando propos1a 
elo contra1açao de operaç:ao de crédito 
extemo, com a garantia da República Fe
derativa do Brasil, en1re a Compalhla Ca-
1arinen98 do Águas e Saneamento - CA
SAN e o Kreditanstart fOr Wlederaufbau -
KJW, no valor de a1ll CM 10.000.000,00 (dez 
milhOes de marcos alemaes), destinada a 
financiar, pan:lalmen1B, o pro]eb:> do Recu
pen!ÇIIO de Sls1emas do Abastecimento de 
Agua no Estado do Santa Catarina. 

Relator. Senador Esperidiao Amin 

I - Relatório 

O Senhor Presidenta da República. por inter
médio da Mensagem rJi. 104. de 1996 {Mensagem ~ 
1.437, de 18 de dezembro de 1995, na origem}, em 
conformidade com o disposto no art 52, inciso V e 
VIII, da Cons1i1Ução Federal, stbmete à apreciação 
desta Casa. proposta de contratação de operaçao 
de crédito extemo, com a garantia da Rep(fifica Fe
derativa do Brasil e contragarantia do Estado de 
5anta Catarina à União, entre a Co~ia Catari
nense de Águas e Saneamerno - CASAN e o Kredi~ 
tansta1t für Wiederaulbau- KfW. no valor de até DM 
10.000.000,00 (dez mihões de marcos alemães), 
destinada a financiar. parcialmente, o Projeto de Re
cuperação de Sistemas de Abastecimen10 de Água 
no Es1a:io de Santa Catarina. com as seguintes ca
racterísticas: 

a) devedor: Companhia Catatínense de Águas 
e saneamento - CASAN; 

b) garantidor. RepüJiica Federativa do Brasil; 
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c} credor. Kreditanstalt für Wiederaulbau -
Ktw; 

d} valor pretendido: DM 10.000.000,00 (dez rrú
, lhões de marcos alemães); 

e} juros:4,5% (quatro e meio por cento) aa. fi
xos, incidentes sobre o saldo devedor do principal; 

f) commitment fee: 0,25% (vinte e cinco centé
simos por cenlo) a.a., contados a partir de 3 meses 
após a data da assinatura do contrato e calculados 
sobre as parcelas não desembolsadas do crédito; 

g} dísponibüidade: até 31 de dezembro de 
1996; 

h} despesas gerais: limitadas a 0,1% (um déci
mo por cento) do valor do financiamento; 

1) juros de mora: (sobre principal e juros) 3% 
(três por cento) a.a acima da taxa de desconto do 
Deusische Bundesbank; 

j} condiç6es de pagamento: 
- do principal: em 31 (trinta e uma) panoelas 

semestrais e consecutivas, sendo as 13 (treze) pri
meiras no valor de DM 322.000,00 (trezentos e vinte 
e dois mil marcos alemães) cada uma, e as demais 
de DM 323.000,00 (trezentos e vinte e três mil mar
cos alemães), vencendo-se em 30 de junho e 30 de 
dezembro de cada ano, após carência de cinco 
anos; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 30 
de junho e 30 de d~embro de cada ano; 

- da commitment fee: semestralmente vencida, 
em 30 de junho e 30 de dezembro de cada ano, ven
cendo-se a primeira parcela juntamente com os ju-
ros; 

- das despesas gerais: após a emissão do 
Certificado de Registro, mediante comprovação, de
vendo ser pagas em Reais, exceto aquelas incorri
das no exterior que só possam ser pagas em moeda 
estrangeira; 

- obsetVaÇlo: Caso o devedor pretenda reali
zar pré-pagamenlo da operação, o pedido deverã 
ser previamente submetido ao Banco Central; 

Q des6nação dos recursos: aquisição de hidrO
metros, micro e macro medidores. 

Os autos do presente processo encontram-se, 
instruídos com a documentação exigida pela Resolu
ção n" 69, de 14 de dezembro de 1995, do Senado 
Federal, notadamente com os pareceres favoráveis 
da Secretaria do Tesouro Nacional (Parecer 
STN/COREF/DIREF n" 169, de 25 de maio de 
1995), da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(Parecer PGFNICOF n" 1335/95, de 7 de dezembro 
de 1995), atestahdo a legalidade e enquadramento 

da operação ora analisada nos preceitos legais vi
gentes, e do Banco Central (Parecer DEDIP/DIARE-
95/1330 de 26 de dezembro de 1995), referente aos 
Umites de EndMdarnento de que trata os art 32- e 40-
da referida Resolução, embora que o Parecer faça 
menção à Resolução n" 11, de 31 de janeiro de 
1994 do Senado Federal, mesmo não estando mais 
eSta em vigor. No entanto, as alterações referentes 
ao cálculo dos limites de endividamento existentes 
entre as duas Resoluções são no sentido de amplia
ção e não de restrição, estando portanto o presente 
pleito enquadrado na capacidade de pagamento do 
Estado de Santa Catarina 

~ o Relatório. 

11 -Voto do Relator 

Compete efetivamente a este Senado Federal, 
nos tennos do art. 52, inciso V e VIII, da Constitti
ção Federal, a autorização de operações externas 
de natureza financeira de interesses da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem 
como a concessão de aval pela União, como no 
caso da operação ora relatada 

Em face da relevância da destinação dos re
cursos a serem obtidos com a operação de crédito 
em questão, e considerando que toram cumpridas 
as exigências legais pertinentes à matéria, manifes
to-me, assim, favoravelmente a que se autorize, a 
Companhia Gatarinense de Águas e Saneamento -
Casan a realizar a operação de crédito pretendida 
com a garantia da República Federativa do Brasü, 
na tomna do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N210, DE 1996 

Concede à República Federativa do 
Brasil autorizaÇi!io para a concessao de 
garantia à Companhia Catarinense de, 
Aguas e Saneamento - CASAN, referente 
à contralaÇi!io de operação de crédito ex
temo junto ao Kreclitanstalt für Wiede
raulbau - l<fW, no valor de até DM 
1 0.000.000,00 (dez milhões de marcos 
alemães), destinada a financiar, parcial
mente, o Projeto de Recuperaçao de Sis
temas de Abastecimento de Água no Es
tado de Santa Catarina; e ao Estado de 
Santa Catarina autorização para ·a con
cessão de contragarantia à União refe
rente à mesma operação. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1 Q Conceder à República Federativa do 

Brasil autorização para a concessão de garantia à 
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Companhia Gatarinense de Águas e Saneamento -
C A SAN, referente à contratação de operação de 
crédito externo junto ao Kreditans!alt für Wiederauf
bau- KfW, no valur de até DM10.000.000,00 (dez 
milhões de marcos alemães), destinada a financiar, 
parcialmente, o Projeto de Recuperação de Siste
mas de Abastecimento de Água no Estado de Santa 
Catarina, com as seguintes caracterfsticas: 

a) devedor: Companhia Catarinense de Águas 
e Saneamento - CASAN; 

b) grantidor: República Federativa do Brasil; 
c) credor: Kreditanstalt für Wiederaufbau- Kfw; 
d) valor pretendido: DM1 0.000.000,00 (dez mi

lhões de marcos alemães), equivalente. a 
R$6.686.340,00 (seis milhões, seiscenlos e oaenta e 
seis mil e trezentos e quarenta reais), em 30-9-95; 

e} juros: 4,5% (quatro e meio por cento) aa li
xos, incidentes sobre o saldo devedor do principal; 

Q commitment fee: 0,25% (vinte e cinco centé
simos por cento) aa contados a partir de 3 meses 
após a data da assinatura do contrato e calculados 
sobre as parcelas não desembolsadas do crédito; 

g) disponibilidade: até 31 de dezembro de 
1996. 

h) despesas gerais: limttadas a O, 1% (um déci
mo por cento) do valor do financiamento. 

l)jUf()S de mora: (sobre principal e juros) 3% 
(três por cento) aa.. acima da taxa de desconlo do 
Deutsche Bundesbank. 

j) condições de pagameniD: 
- do principal: em 31 (trinta e uma) prestações 

semestrais consecutivas. Sendo as 13 (treze) pri
meiras no valor de DM 322.000,00 (trezentos e vinte 
e dois mil marcos alemães) as demais de 
DM323.000,00 (trezenlos e vinte e três mil marcos 
alemães), vencendo-se em 30 de junho e 30 de de
zembro de cada ano, após carência de cinco anos; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 30 
de junho e 30 de dezembro de cada ano; 

- da commitment fee: semestralmente vencida, 
em 30 de junho e SO de dezembro de cada ano, ven
cendo-se a primeira parcela j.Jltarnente com os juros; 

- das despesas gerais: após a emissão do 
Certificado de Registro mediante comprovação, de
vendo ser pagas em Reais, exceto. aquelas incorri
das no exterior que só possam ser pagas em moeda 
estrangeira 

Q destinação dos recursos: aquisição de hidrO
metros, micro e macro medidores. 

Parágrafo único. Caso o devedor pretenda rea
lizar pré-pagamento da operação, o pedido deverá 

ser previamente submetido ao Banco Central do 
Brasil. 

Art 29. Fica o Estado de Santa Catarina aulori
zado a conceder contragarantia à República Federa
tiva do Brasil referente à operação de crédito exter
no de que trata o art 12 desta resolução. 

Art 3" A contratação da operação de crédito a 
que se refere o art 12 deverá efetivar-se no prazo 
máximo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, conta
dos da data da publicação desta Resolução. 

Art 42 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 1996. -
Gilberto Miranda, Presidente - Esperidlao Amln, 
Relator - Joao França - Pedro Simon - Joel de 
Hollanda - Bello Parga - Valmlr Campelo - JeJ. 
ferson Peres - Jonas Pinheiro - Lúdio Coelho -
Waldeck Ornellas - Benl Veras - Vilson Kleinil
bing - Ney Suassuna - EduardO Supliey - Pedro 
Piva- Osmar Dias. 

PARECER N2 24, DE 1996 

Da Comissao de Assuntos EconOml
cos sobre a Mensagem n" 324, de 1995 
(Mensagem n" 1.055, de 10-10-95, na ori
gem), do Senhor Presidente da Repúbli
ca, solicitando ao Senado Federal autori
zaçao para cootrataçao de operaçao de 
crédito externo no valor equivalente :1 até 

-uS$ 102;000,000.00 (cento e dois milh6es 
de dólares norte-americanos) Junto ao 
Banco Internacional para Reconstruçao e 
Desenvolvimento - BIRD (Banco Mun
dial), destinada a financiar parcialmente o 
proJeto de descentrallzaçllo do transporte 
ferroviário metropolitano de Recife. 

Relator: Senador Valmir Csmpelo 

I - Relatório 

Nos termos do artigo 52, inciso V, da' Conslitú
ção Federal, o Senhor Presidente da República en
caminhou a esta . Casa, atravês da Mensagem n2 
324, de 1995 (n2 1.055, de 10-10-95, na origem), 
proposta para que seja a l)nião aulorizada a cóntra
tar oparação de crédito externo, no valor equivalente 
a até US$ 102,000,000.00 (cento e dois milhões de 
dólares norte-americanos), de principal junto ao 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol
vimenlo - BIRD (Banco Mundial), destinada a finan
ciar, parcialmente, o projeto de descentralização do 
transporte ferroviârio metropolitano de Recife, a ser 
executado pela Companhia Brasileira de Trens Ur-
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banos - CBTU, em colaboração com o Estado de 
Pernambuco. 

A operação em análise apresenta as seguintes 
condições financeiras: 

a) mutuário: República Federativa do Brasil 
(Ministério dos Transportes); 

b) mutuante: Banco Internacional para a Re
construção e Desenvolvimento- BIRD; 

c) execuiDr: Companhia Brasileira de Trens Ur
banos- CBTU; 

d) valor: equivalente a até US$1 02,000,000.00 
(cento e dois milhões de dólares norte-americanos), 
de principal; 

e) juros: 0,5 aa acima da taxa equivalente ao 
custo dos Qualifled Borrowings, cotados no se
mestre precedente; 

f) comissão de compromisso: 0,75% a.a sobre 
o montante não desembolsado, contada a partir de 
60 dias após a data pe assinatura do contrato; 

g) condiÇ(!es de pagamento: 
1. do principal: em 20 prestações semestrais, 

iguais e consecutivas, no valor de US$ 5,100,000.00 
cada uma, vencendo-se a primeira em 15 de março 
de 2001 e a última em 15 de setembro de 201 o. 

2. dos juros: semestralmente vencidos, em 15 
de março e 15 de setembro de cada ano; 

3. da comissilo de compromisso: semestral
mente vencida, t:Jm 15 de março e 15 de setembro 
de cada ano; 

h) datas estipuladas para repagamenfD: pode
rão ser prorrogadas para manter correlação com a 
efetiva data da assinatura do contrato. 

É o relatório. 

11 -Voto do Relator 

O Projeto de Descentralização do Transporte 
da Região Metropolitana de Recife - PE objetiva: 

a)' desenvolver um sistema integrado de trans
porte urbano; 

b) completar a descentralização desSe sistema 
de transporte; · · 

c) reduzir o impacto ambiental causado pelo 
J,Jso de ,veículo motorizado mediante a utilização de 
transporte não motorizado; e 

'd)melhorar o acesso da mão-de-obra pobre 
aos locais de trabalho e aos centros de ensino e 
atendimento à saúde. 

O custo total do projeto está estimado em US$ 
203,798,000.00, dos quais, US$102,0 serão finan
ciados pelo BIRD, através da operação de crédito 
externo em análise, e US$ 1 01 ,8 milhões, apertados 

pela União. O Ministério dos Transportes ficará res
ponsável pelos compromissos finanCeiros previstos 
no contrato, devendo adotar, nas épocas próprias, 
as providências necessárias ao seu atendimento, 
mediante inclusão em suas propostas orçamentárias 
de necurnos específicos. 

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 
393, parágrafo único, a, do Regimento Interno desta 
Casa, a iniciativa de projeto de resolução que impli
que no exercfcio da competência privativa do Sena
do Federal, previsto no art. 52, incisos V a IX, da 
Constituição Federal, de dispor sobre limites globais 
e condiQles para a realização de operações de cré
dito interno e externo inclufda a prestação de garan
tia pela União, Estados, Distrito Federal, Municfpios 
e suas respectivas autarquias. 

Os autos do presente processo encontram-se 
instruídos com a documentação exigida pela Resolu
ção nO- 96, de 1989, que dispõe sobre limites globais 
para as operações de crédito externo e interno da 
União, de suas autarquias e demais entidade contro
ladas pelo poder público federal. 

Em relação aos mecanismos de controle das 
operações de crédito externo, contemplados na 
Constituição Federal através dos artigos 52 (incisos 
V, VIl, VIII) e 163 (inciso 11), e na Resolução n<t 
96/89, do Senado Federal, cabem os seguintes es
clarecimentos; 

a) a solicitação de autorização está instrufda 
em conformidade com o disposto no § 3" do art. ~ 
da referida Resolução, incluindo, além daqueles: 

1) minutas contratuais, em inglês e em portu
guês: 

2) Parecer da Procuradoria-Geral da Fa2:enda 
Nacional (PGFN!COF/NO- 1052, de 3-1 Q-95); 

3) Parecer da Secretaria do T escuro Nacional 
(STN/COREF/DIREF N"-186, de 8-6-95); 

4) Parecer do Banco Central FIR-
CEIDIAUT/SUCRE·951181 , de 4 de agosto de 1995; 

· 5) Balanço Patrimonial dá CBTU dos anos de 
1991 a 1994, inclusive; 

6) Quadro de Detalhamento da Despesa -
QDD, da proposta orçamentária para o exercício fi
nanceiro de t 995; 

7) Projeto de l.ei n't 36, de 1995-CN (Mensa
gem nO- 410, de 1995-CN), que dispõe sobre o Plano 
Plurianual para o período de 1996-1999; 

8) Lei nº- 8.931, de 22 de setembro de 1994, 
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da 
lei orçamentária anual de 1995; 

9) Relatório n't 14264-BR, de 5-6-95, do Banco 
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Mundial, que analisa os aspectos econômicos e fi
nanceiros da operação, onde foram realizadas proje
ções de demanda pelo transporte ferroviário com 

· base nas hipóteses (1) .com o projeto e (2) sem o 
projeto, e que serviu de base para uma análise cus
to-benefício favorâvel ao investimento; 

1 O) Estudo nº- 192, de 1995, elaborado pelo Dr. 
Petrônio Portella Nunes Filho, Consultor Legislativo 
do Senado Federal, a pedido do Sr. Valmir Campala. 

b) conforme a Exposição de Motivos do Minis
tro de Estado da Fazenda, a operação de crédito ex
temo ora analisada enquadra-se no conceito consli
tucional a que faz referência o inciso V do artigo 52 
da Constituição Federal, tendo a Secretaria do ,Te
souro Nacional se pronunciado favoravelmente à 
operação, em cumprimento à exigência contida no 
artigo 42, parágrafo ~. alínea c, da Resolução n" 
96/89. Informa ainda o Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda que a ProCuradoria-Geral da Fazenda Na
cional emitiu Parecer quanto à legalidade das minu
tas contratuais. 

c) a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
em seu parecer PGFNICOF/N"- 1052195, informou 
que: 

1) foram cumpridas as formalidades prévias à 
contratação, previstas na Constituição Federal, na 
Resolução n" 96, de 15 de dezembro de 1989, resta
belecida pela Resolução n" 17, de 5 de junho de 
1992, do Senado Federal, no Decreto-Lei n" 1.312, 
de 15 de fevereiro de 197 4, e nos demais dispositi
vos legais e regulamentares pertinentes: 

2) o projeto está incluído no Plano Plurianual e 
no Orçamento Geral da União' e que há margem 
para a contratação do empréstimo, com base nos li- . 
mites de endividamento da União, previstos nos arts. 
29-, ~ e 42 da Resolução nº- 96/89; 

3) o Banco Cenlral do Brasil, na forma da legis
lação pertinente, efetuou o credenciamento da ope
ração, mediante o Expediente FIRCE/DIAUT/SU
CRE-95-81, de 4 de agosto de 1995, que em seu 
~em 6 estabelecia o prazo de validade de 120 dias. 
Sendo assim, tal credenciamento carece de revali
dação por parte do BACEN; 

4) a Procuradoria-Geral do Estado de Pernam
buco, o Ministério dos Transportes, através de sua 
Consultaria Jurfdica e a Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos - CBTU, através do seu Departa
mento Jurídico, emitiram parecer aprovando o texto 
da minuta do contrato, considerando-o apto a ser as
sinado, dependendo, apenas, da aprovação do Se
nado Federal; 

d) a Secretaria do T escuro Nacional - STN, 

emitiu parecer favorável à operação, mas ressaltou 
a necessidade de exclusão da letra c da Cláusula 
2.1 O da minuta do Shareholders Agreement - Acor
do de Acionistas -. o que já foi feoo. Referida cláu
sula poderia implicar alguma penalidade para a Re
pública pelo nãCK:umprimento, por parte do Estado 
de Pernambuco, da obrigação subjetiva de executá
lo com diligência, eficiência e de acordo com práti
cas apropriadas, além de apresen!;3r ao BIRD, até 
seis meses depois da chamada closing date, data 
da assinatura do contrato, um plano operacional do 
projeto; 

Rnalmente, a minuta dos contratos objeto des
sa análise não contém qualquer cláusula de nature
za política, atentatória à soberania nacional e à or
dem pública, contrária à Constituição e às leis do 
Pafs, ou que impliquem compensação automática de 
débitos e créditos em observância do disposto no 
art 52 da Resolução do Senado Federal n" 96/89. 

Pelo exposto, manifesto-me, favoravelmente à 
concessão da autorização em pauta, e proponho, 
para a concretização desse objetivo, o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 11, DE 1996 

Autoriza a contrataçao de operação 
de crédito externo no valor equivalente a 
até US$102.000.000,00 (cento e dois mi
lhOes de dólares norte-americanos) entre 
a República Federativa do Brasil e o Ban
co Internacional para Reconstrução e De
senvolvimento - BIRD, destinada a finan
ciar, parcialmente, o projeiD de descen
tralização do transporte ferroviário m~ 
tropolitano de Recife. 

O Senado Federal resolve:· 
Arl 1º- Fica a República Federativa do Brasil 

autorizada a contratar operação de crédoo externo, 
no valor equivalente a até US$1 02,000,000.00 (cen
to e dois milhões de dólares norte-americanos) junto 
ao Banco Internacional para Reconstrução e Desen
volvimento - BIRD, destinada ao financiamento par
cial do Projeto de Descentralização do Transporte 
Ferroviário Metropol~o de Recife, a cargo da 
Companhia Brasileira éte Trens Urbanos- CBiU. 

Art 2"- A operação de crédoo externo referida 
no artigo anterior terá as seguintes condições finan
ceiras: 

a) mutuária: República Federativa çlo Brasil 
(Ministério dos Transportes); . . , 

b) mutuante: Banco Internacional para a Re-
construção e Desenvolvimento- BIRD; · 
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c) executor: Companhia Brasileira de Trens 
Urbanos- CBTU; 

d) valor: equivalente a até US$102,000,000.00 
(cento e dois milhões de dólares norte-americanos), 
de principal; 

e) juros: 0,5% aa. acima da taxa equivalente 
ao custo dos Qualified Borrowings, cotados no se
mestre precedente: 

f) comissão de compromisso: 0,75% aa. 
sobre o montante não-desembolsado, contada a 
partir de 60 dias após a data de assinatura do con
trato; 

g) condições de pagamento: 
1) do principal: em 20 prestações semestrais, 

iguais e consecutivas, no valor de US$5,1 00,000.00 
cada uma, vencendo-se a primeira em 15 de março 
de 2001 e a última em 15 de setembro de 201 O; 

2) dos juros: semestralmente vencidos, em 
15 de março e 15 de setembro de cada ano; 

3) da comissao de compromisso: semestral
mente vencida, em 15 de março e 15 de setembro 
de cada ano; 

h) datas estipuladas para repagamento: po
derão ser prorrogadas para manter correlação com a 
efetiva data da assinatura do contrato. 

Art. 3º- O prazo máximo para o exercício da 
presente autorização é de quinhentos e quarenta 
dias, contados a partir de sua publicação. 

Art. $ Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 3 de fevereiro de 1996. -
Gilberto Miranda, Presidente - Valmir campelo, 
Relator -João França - Eduardo Suplicy - Wal
deck Ornei las - Esperidiao Amln - Bello Parga -
Joel de Hollanda - Pedro Simon -Jefferson Pe
res - Beni Varas.- Vilson Kleinübing - Lúdlo 
Coelho - Jonas Pinheiro - Pedro Piva - Ney 
Suassuna- Osmar Dias. 

OFICIO DO 12 SECRETARIO DA CÃ
MARA DOS DEPUTADOS, ENCAMINHAN
DO A REVISÃO DO SENADO, AUTóGRA
FOS DA SEGUINTE MATÉRIA: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 111216, DE 1996 
(n~ 2:.942192, na casa de origem) 

- Dispõe sobre a compensaçao finan
ceira· entre os sistemas de previdência 
social, nos casos de contagem reciproca 
do tempo de contribuiçao para efeito de 
aposentadoria, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• A compensação financeira entre os sis
temas compulsórios de previdência social, da Unii!o, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
por força da contagem recíproca dos respectivos 
tempos de contribuição, pela passagem do segurado 
de um sistema para outro, obedecerá às disposições 
desta lei. 

Art. 2" Para os efeitos desta lei, considera-se: 
I -sistema de origem: o sistema previdenciário 

para o qual o segurado contribuiu sem que tenha ad
quirido direito a benefício previdenciário; 

11 - sistema instituidor de benefício de aposen
tadoria e pensão: o sistema responsável pela con
cessão e pagamenlo de benefícios de aposentadoria 
ou pensão ao segurado mencionado no inciso ante-
rior ou aos seus dependentes. · 

Art. 3" A entidade estatal responsável pelo sis
tema instituidor de benefício de aposentadoria e 
pensão tem direito a perceber da entidade estatal 
responsável pelo sistema ou das entidades estatais 
responsáveis pelos sistemas de origem dos respecti-
vos beneficiários compensação financeira, calculada 
na forma deste artigo. 

§ 1• A entidade estatal responsável pelo siste
ma instituidor, constituído até 30 de junho de 1995. 
que estiver em dia com suas obrigações previden
ciârias perante a entidade estatal"responsâvel pelo 
sistema de origem, ter(! direilo a compensação fi
nanceira, mediante a apresentação, à esta, da lei 
que criou o sistema próprio de previdência, bem 
como de relatório que discrimine, por segurado co
berlo pelo sistema instituidor, as contribuições a ele 
relativas, conforme regulamentação, nas seguintes 
condições: 

I - o montante a ser compensado pela e~ 
de estatal responsável pelo sistema de origem, rela
tivo a cada segurado vinculado ao sistema ínslitli
dor, será calculado com base nas contribuições do 
empregado e parte igual a esta, correspondente à 
contribuição patronal, atualizada mês a mês, até a 
data da aceitação do relatório mencionado neste ar
tigo; 

11 -a compensação financeira de que trata o 
inciso anterior será paga em 1 O (dez) parcelas 
anuais e consecutivas, atualizadas anualmente, ven
cendo a primeira um ano após a aceitação pelo sis
iema de origem, do relatório de que trata este artigo; 

III - a atualização de que tratam os incisos an
teriores far-se-á pelos mesmos índices utilizados 
para a correção dos créditos da seguridade social. 

§ 2Q A entidade estatal responsável pelo siste
ma instituidor, constituído até 30 de junho de 1995, 
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que estiver em débito, constituído ou não, com a en
tidade responsável pelo sistema ou sistemas de ori
gem, não fará jus à compensação financeira de que 
trata esta lei, mas será dispensada de suas obriga
ções previdenciárias para com esta, vedado o res
sarcimento das quantias já pagas. 

§ 3" A entidade estatal responsável pelo siste
ma instituidor, criado por lei, só fará jus à compensa
ção financeira de que trata esta lei mediante a com
provação dos pagamentos dos aposentados e pen
sionistas provenientes do sistema de origem. 

§ 49- Caso haja revensão ao sistema de origem 
ou a um dos sistemas de origem, a entidade respon
sável pelo !>istema instituidor deverá repassar à filnli
dade respoosável por aquele as contribuições objeto 
da compensação financeira anterior, acrescida das 
obrigações previstas no§ 12, na mesma forma 

§ 52 Havendo reversão do sistema instituidor 
que teve seu débito dispensado, na forma do § 2", 
além das obrigações previdenciárias estabelecidas 
no § 12, deverá a entidade responsável pelo sistema 
institlidor também reafizar a compensação relativa 
aos empregados que retomarem ao sistema de ori
gem, cujo débito foi objeto de dispensa. 

Arl 49- O descumprimento do prazo estipulado 
no inciso 11 do § 12 do arl 3'- importará em juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o montan
te devido pelo sistema de origem, além de atualiza
ção do valor nominal na forma do inciso III do § 12 
do art. 3". 

Parágrafo único. O straso de que trata este ar
tigo importará igualmente em muta de 20% (vinte 
por cento) sobre a parcela a que se refere a inadim
plência 

Arl 52 O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data 
de sua publicação. 

Arl so Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

rio. 
Arl 72 RevoganHle as disposições em contrá-

PROJETO ORIGINAL DO DEPUTADO 
LUIZ CARLOS HAULY 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 12 Para efeito de aposentadoria, é assegu

rada a contagem reciproca do tempo de contribuição 
na administração pública e na atividade privada, ru
ral e urbana, hipótese em que os diversos sistemas 
de previdência social se compensarão financeira
mente. 

Arl 2" O tempo de contribuição contado nos 

' tennos do art 12 deverá ser comprovado por certi
dão emitida pelo sistema responsáv.el pela compen
sação financeira. 

§ 12 O cálculo de compensação far-se-á com 
base na contribuição recolhida no mês do requeri
mento da aposentadoria, multiplicada pelo número 
de meses em que o segurado pertenceu a sistema 
diverso do responsável pela concessão do benefício. 

§ 2" A liquidação da compensação far-se-á 
mediante pagamento em dinheiro, por quitação, par
cial ou total, de eventual débito do sistema credor ou 
por qualquer outra modalidade acordada entre as 
partes. 

Arl SO. Os Municípios, o Distrito Federal e os 
Estados que instituírem negime único e planos de 
carreira para os servidores da administração pública 
direta, das autarquias e das fundações públicas e 
sistema próprio de previdência e assistência social 
poderão ter remidos seus débitos junto ao Instituto 
Nacional do Seguro Social- INSS, observadas as 
seguintes condições: 

I - assunção imediata do ônus do pagamento 
de aposentadorias e pensões de servidores .(je seu 
quadro de pessoal que se aposentaram ou deram 
origem a pensões sob a responsabilidade do INSS; 

11 - assinatura de convênio de reciprocidade 
cem o INSS, relativamente a contribuintes de um 
sistema que se aposentaram ou geraram pensão, ou 
vierem a fazê-lo, em outro. 

Arl 4" O Poder Executivo negulamenfarã esta 
Lei no prazo de trinta dias a contar de sua pl.blica
ção. 

Arl ~ Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Arl 62 Revogam-se as disposições em centrá-
ÃO. 

Justilicaçao 

A Lei n2 8.213, de 24 de julho de 1991, que dis
põe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências, limitou-se a estabe
lecer, em seu art. 94, parágrafo único, que a com
pensação financeira será feita ao sistema a que o in
teressado estiver vinculado ao requerer o benefício 
pelos demais sistemas, em relação aos respectivos 
tempos de contribuição e de serviço, conforme dis
puser o Regulamento. 

O Regulamento aprovado pelo Decreto n2 357, 
de 7 de dezembro de 1991, apenas repetiu o dispos
to na referida lei, quanto à compensação financeira 
prevista no § 2" do arl 202 da Constituição Federal. 

O presente Projeto de lei pretende estabelecer 
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critérios para o cálculo e liquidação da mencionada 
compensação. 

Viabiliza, por outro lado, com o disposto no art. 
3", .a regularização de débitos de Estados e Municf
pios para com o INSS, desde que instituam regime 
único para seus servidores e sistemas próprios de 
previdência e assistência social. 

Sala das Sessões, 2 de junho de 1992. - De
putado Luiz Carlos Hauly. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL -1988 

Título VIII 
Da Ordem Social 

CAP[TULO 11 
Das Prestações em Geral 

..................................... ~ ............................................. .. 
SEÇÃOVII 

Da Contagem Reciproca de Tempo de Serviço 

Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no 
Regime Geral da Previdência Social, é assegurada a 
contagem recíproca do tempo de contribuição ou de 
serviço na administração pública e na atividade pri
vada, rural e urbana, hipótese em que os diferentes 
sistemas de previdência social se compensarão fi
nanceiramente. 

Parágrafo único. A compensação será feita ao 
sistema a que o interessado estiver vinculado ao re
querer o beneficio pelos demais sistemas, em rela
ção aos ·respectivos tempos de contribuição ou de 
serviço, conforme dispuser o Regulamento. 

CAP[TULO 11 ................................................................................... . 
Da Seguridade Social ................................................................................... . 

................................................................ ~·-·······-·--DECRETO N2357, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1991 
SEÇÃO III 

Da Previdência Social 

Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos ter
mos da lei, calculando-se o benefício sobre a média 
dos trinta e seis últimos salários de contribuição, cor
rigidos monetariamente mês a mês e comprovada a 
regularidade dos reajustes dos salários de contribui
ção de modo a preservar seus valores reais e obe
decidas as seguintes condiÇôes: 

§ 2" Para efeito de aposentadoria, é assegura
da a contagem reciproca do tempo de contribuição 
na administração pública e na atividade privada, ru
ral e urbana, hipótese em que os diversos sistemas 
de previdência social se compensarão financeira
mente, segundo critérios estabelecidos em lei. 

LEI N2 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 

Dispõe sobre os Planos de BeneU. 
elos da Previdência Social e dá outras 
providências. 

O Presidente da RepÚblica, 
FaÇo Saber que o Congresso Nacional decreta 

e que sanciono a seguinte Lei: 
...... ~ ... ~ ................ ~ •• J.. ............ ;'~ ...................................... .. 

\ T[TULO III · 
. Do Regime, Geral de Previdência Social 

............................ ::,. ................. ~ ........ ~ ................. ~ ......... . 

Aprova o Regulamento dos Benefi. 
elos da Previdência Social. 

O Presidente da República, no uso da atnbui
ção que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Consti
tuição, e de acordo com a Lei n" 8.213, de 24 de ju
lho de 1991, decreta: 

Ar!. 1 "- Fica aprovado o Regulamento dos Be
nefícios da-Previdência Social, que acompanha este 
Decreto, com seus três anexos. 

Ar!. 2" Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. - FERNANDO COLLOR, Preside~ 
te da Rep(illica- AntOnio Magri. 

(A Comi~o de Assuntos Sociais.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) -O expediente lido vai à publicação. 

· Sobre a mesa, reqUerimento que será lido pelo 
Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Gemon Ca
mata. 

· É lido o seguinte: 

REQUERIMENTOi-1-66, DE 1996 

Nos termos do artigo 199 do Regimento Inter
no, requeremos a reafização de sessão especial, em 
data a ser oportunamente marcada, destinada a ho
menagear a memória do ex-8enador Nelson Carneiro • 

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -
José Sarney - Antonio Canos Magalhaes - Ecfi. 
son Lobao- Bernardo Cabral - Valmir Campala-
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Hugo Napoleao - Jader Barbalho - Lúcio Alcân
tara- Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - O requerimento lido será submetido à delibera
ção do Plenário, após a Ordem do Dia, nos tennos 
do ar!. 255, inciso I, letra b, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) - A Presidência recebeu do Banco Central do 
Brasil o Ofício n" S/8, de 1996, encaminhando, nos 
tennos da Resolução n" 69, de 1995, do Senado Fe
deral, manifestação daquele órgão, relativa à solici
tação da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro para 
que possa emitir Letras Financeiras do Tesouro do 
Município do Rio de Janeiro-LFTM-RIO, cujos recur
sos serão destinados ao refinanciamento da dívida 
rnobiliária. vencível no primeiro semestre de 1995. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) -Há oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy, Líder do PT. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si
mon. (Pausa.) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita 
da Silva, por permuta com o nobre Senador Antonio 
Carlos Valadares. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ontem, 
juntamente com o Sr. Senador Josaphat Marinho e o 
Sr. Deputado Paes de Andrade, estivemos repre
sentando o Congresso Nacional no sepultamento do 
Senador Nelson Carneiro. 

Eu goStaria de fazer este registro em nome do 
Estado do Rio de Janeiro, porque considero que o 
mandato do Senador Nelson Carneiro marcou, con
sideravelmente, a história política brasileira. Um ci
dadão íntegro, que marcou, com sua atuação, cada 
um de nós nesta Casa, independentemente de nos
sa sigla partidária Sabemos que S. Exª, sendo baia
no, encontrou, sem dúvida nenhuma, abrigo no Es
tado do Rio de Janeiro. 

Tenho certeza de que S. Exª deixa uma lacuna 
na parceria de sua trajelória política em defesa das 
mulheres. Lembro-me de que, ao defender alguns 
interesses dos direitos sociais na Assembléia Nacio
nal Constituinte, S. Ex" estava constantemente co
nosco. 

Acredito que o Rio de Janeiro, quando acolheu 
Nelson Carneiro, o fez com muita sabedoria - na 

época, como Deputado; depois, como Senador da 
República. 

A sua morte traz para nós, mu heres, uma 
grande perda, porque Nelson Carneiro foi obstinado 
defensor da nossa causa, da causa do direito da 
mulher. 

S. Ex• não se frustrou quando pôde apresentar 
vários projetas de interesses nessa área, pois mui
tos foram aprovados. Refiro-me, em particular, ao 
projeto que equiparava a mulher casada ao marido e 
assegurava pensão e montepio aos filhos de qual
quer condição. Esse projeto foi extremamente impor
tante porque entendíamos que a sociedade brasilei
ra, com as suas dificuldade sociais, determinou, à 
luz do Direito, a união dos casais oficialmente. E 
aqueles que constituem a maioria dos casais deste 
País, bem como os seus filhos, ficaram excluídos 
daquele processo. Portanto, o debate desse tema 
não envolvia apenas o direito da mulher na chamada 
união estável, que a Constituição absorveu; esse 
projeto demonstrava a preoct.pação e o sentimento 
que o Senador Nelson Carneiro tinha com relação 
às mulheres no País. 

Tive a oportunidade de conviver com ele, que 
era todo sensibilidade. O grande Senador Bernardo 
Cabral, que foi Relalor da Assembléia Nacional 
Constituinte deve ter sentido, como eu, a importân
cia de Nelson Carneiro nesse processo. S. Exª foi 
um hábil articulador político. Foi, sobretudo, conqúis
tador de amizades, porque, independente de siglas 
partidárias, encontrávamos nele apoio. Mesmo 
quando S. Ex• divergia, fazia-o com muita categoria 

Uma das suas particularidades era passar para 
nós, parceiros de oposição, sua experiência. através 
de um conselho: "Não é bom que se venha primeiro 
batendo de frente, mas que o diálogo, principalmen
te ao pé do ouvido, seja feito de forma a garantir que 
os objetivos sejam alcançados'. 

E era com essa serenidade que nós, mulheres, 
íamos· a seu gabinete e apresentávamos as nossas 
sugestões e necessidades, que S. Exª captava 
como cidadão sensfvel a essas causas-

A sessão de homenagem, oconrida ontem no 
plenário do Senado, não pude comparecer, pois es
tava fazendo parte da delegação indicada pelo Pre
sidente José Sarney para representar o Senado nos 
funerais do Senador Nelson Carneiro. E o fiz com a 
certeza de que expressava, pela primeira vez, o sen
timento total do Senado Brasileiro, em uma missão 
extremamente importante e sobretudo humanitária 

Gostaria que a atuação desse grande político, 
que deixa saudade nas mentes e nos corações das 
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brasileiros, pudesse ter continuidade nas nossas 
ações e, em particular, na herança que deixa à sua 
filha, que, inspirada nos ideais do pai, também trilha 
o caminho da política. 

Quero deixar o meu abraço fraterno à família 
do Senador Nelson Carneiro, especialmente à sua fi
lha Laura Carneiro, torcendo para que ela siga o ca
minho da política com o exemplo deixado por seu 
pai. . 

O Sr. Gerson Camata - Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

A SRA. BENEDITA DA SILVA -Concedo o 
aparte ao nobre Senador Gerson Camata, com mui
to prazer. 

O Sr. Gerson Camata - Nobre Senadora Be
nadita da Silva, V. E#, corno carioca, registra a 
grande perda para o Estado do Rio de Janeiro que 
foi a morte de Nels.on Carneiro, principalmente a 
perda humana que a classe politica sentiu. Nós, que 
convivemos com Nelson Carneiro, como V. E#, 
cada vez que pensamos na sua atuação aqui, mais 
aprofundamos o sentimento de perda dentro dos 
nossos corações e das nossas mentes_ Observando 
a atuação de Nelson Carneiro, percebemos que 
seus projetas eram sempre dedicados ao povo bra
sileiro, à mulher, ao marido, à criança, ao operário, 
ao funcionário público. Nelson Carneiro foi um ho
mem que não fazia grandes projetes na área econô
mica, buscando grande progresso econômico, mas 
sempre o desenvolvimento e o progresso humano. 
S. Ex" era. acima de tudo, .um politico profissional -
no bom sentido da palavra. Nelson Carneiro não to
mava conta de fazenda, não tomava conta de em
presa, não tinha negócios particulares, S. Exª- se de
dicava 24 horas por dia à atividade politica, que 
exercia com uma vocação tão profunda e tão huma
na. Em dessa gente que vai fazer falta ao Brasil -
aliás, já está fazendo -, dessa gente que se dedica 
ao grande patrimônio do Brasil, que é o povo brasi
leiro. Acho que V. E#, Senadora Benedita da Silva, 
é um pouco herdeira desse sentimento que Nelson 
Carneiro deixa. Parabéns a V. Ex~ e meus cumpri
mentos pela maneira como aborda a figura deS$e 
homem público. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA- Senador Ger
.son Camata, sabe V. Ex!! que disputei com o Sena
dor Nelson Carneiro as últimas eleições no Estado 
do Rio de Janeiro, e uma das coisas que mais me 
emociona é o fato de, graças a Deus, não termos 
tido nenhum confronto, porque entendíamos que 
qualquer um de nós que fosse eleito seria sensível a 
essas causas há pouco colocadas por V. Ex•. 
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Isso, de certa forma, confortou-me, porque, 
logo após as eleições, conversamos, como amigos, 
sobre a nossa responsabilidade em relação à popu
lação do Estado do Rio de Janeiro. Ouvi do Senador· 
Nelson Carneiro - e faço questão de fazer este regis
tro - que S. E# não se sentia denrotado; S. Ex• se 
sentia, naquele momento, apenas saindo de um 
mandato que já estava concluído, e tinha certeza de 
que o meu gabinete seria uma porta aberta aos seus 
eleitores e a todos aqueles que tiveSsem preocupa
ções não apenas com os chamados grandes temas 
nacionais - que, de uma certa forma, dão IBOPE, 
porque são temas discutidos no cotidiano da vida 
pública. 

_ S. E# tinha a preocupação de que esses te-
mas específicos, na verdade, se constituíam em te
mas maiores, porque não se pode discutir uma 
questão econômica numa relação de capital/traba
lho, sem olhar, hoje, para a questão social do traba
lho feminino e como ele se dá, já que representa 
uma população de 52%. Não podemos tratar do fu
turo do País se não olharmos para o futuro evidente 
e claro de mais de 36 milhões de brasileiros que 
constituem a população infanto-juvenil do País. 

A sensibilidade a essas questões levou· S. Exª
a introduzir, nos chamados grandes temas, a res
ponsabilidade social. E foi com muito orgulho que re
cebi essas palavras do Senador Nelson Carneiro, 
depois de uma disputa eleitoral no Estado do Rio de 
Janeiro. Foram sensíveis demais! 

E mais ainda: pedi a S. Ex"- que estivesse co
migo no segundo turno das eleições ao Governo do 
Estado do Rio, no apoio à candidatura do Garotinho. 
E ele fez a sua declaração, mostrando que estava 
consciente do papel que deveríamos exercer. 

Lembro ainda mais, Senador Gerson Carnatã, 
que, ao fazer o seu último discurso nesta Casa, o 
Senador Nelson Carneiro disse novamente que eu, 
Benedita da Silva, estaria a serviço do povo do Esta
do do Rio de Janeiro e do seu eleitorado na defesa 
dessas causas. Que responsabilidade a minha! De
pois, vieram me perguntar: "Mas como o eleitorado 
do Senador Nelson Carneiro, se V. Ex!! pertence a 
.outro partido e cuida de outras coisas?" E eu res
pondi: "Não. Vocês não atentaram para o 'fato de 
que, em que pese o Senador Nelson Carneiro ter a 
função de representar o interesse nacional e do Es
tado, ele não deixou de lado as causas sociais, as 
mesmas que me sensibilizaram a trilhar o caminho 
da politica. Por isso é que S. Ex> faz essa recomen-
dação ao seu eleitorado". ' 

Um homem com essa capacidade merece de 
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todos nós o carinho e o respeito e, de mim particu
larmente, uma grande responsabilidade. 
· Por isso, Senador Gerson Camata, eu disse 

aqui que, pela primeira vez, alguém pôde repre
sentar na totalidade o sentimento dos outros: foi on
tem, quando, acompanhada do Senador Josaphat 
Marinho e do Deputado Paes de Andrade, eu pude 
representar o nosso sentimento, o sentimento do 
Senado, o sentimento do Congresso Nacional. 

Era o que eu tinha a dizer. 

Durante o discurso da SP' Benedita da 
Silva. o Sr. Antonio Carlos Valadares, Su
plente de Secretário, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. José Sar
ney, Presidente. 

O SR. JOsAPHAT MARINHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. Exª para uma breve comunicação. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 

. - Sr% e Srs. Senadores, cumprindo a designação de 
V. Ex•, Sr. Presidente, assisti, ontem, no Rio de Ja
neiro, ao sepultamento do ex-senador Nelson Car
neiro. Ali estaria de qualquer modo. Honrado com a 
designação, pude cumprir um duplo mandato: o des
ta Casa, juntamente com a Senadora Benedila da 
Silva, e o da estima pessoal. Sou, decerto, nesta 
Casa, quem mais cedo conheceu Nelson Carneiro. 
Eu era ainda ginasiano, e ele já perambulava pelas 
tribunas populares da Aliança Liberal. Depois, estu
dante de Direito, e ele já se erguendo para a condi
ção de bacharel, estivemos juntos em um dos mais 
belos movimentos políticos da Bahia, o Movimento 
Autonomista, chefiado por Octávio Mangabeira 

No dia mesmo em que esse eminente brasilei
ro retornava do exmo, em 1934, presente estava 
Nelson Carneiro e presente esteve sempre, não obs
tante se haver transferido para o Rio de Janeiro, a, 
todos os atos do interesse da Bahia, da evocação da 
Bahia, da recordação das tradições baianas. 

Foi um lutador. desde cedo. Os vagalhões da 
vida pública é que o fizeram deslocar-se da Bahia 
para o Rio de Janeiro. Ali se firmou como advogado, 
já que estavam fechadas as umas democráticas até 
1945. No retorno da legalidade, foi Deputado pela 
Bahia. Foi, depois, Deputado e Senador pelo Rio de 
Janeiro. Guardou uma posição de rigorosa correção. 
Nunca esqueceu a Bahia e jamais permitiu ·qualquer 
contraste na sua atuação como defensor do Rio de 
Janeiro em relação ao Estado de sua origem. Soube 

conciliar dignamente a diretriz de seu pensamento e 
de sua ação. Isto correspondia ao normal de seu 
temperamento. 

Nelson Carneiro era humilde sem fraqueza; era 
firme sem vaidade; e era, invariavelmente, fiel ao 
seu pensamento e às causas a que se dedicou. 

É de assinalar-se mesmo que, no curso de sua 
vida política, essencialmente parlamentar, Nelson 
Carneiro não se preocupou com pequeninas questõ
es de lutas partidárias, não se perdeu no ódio. Dedi
cou grande· parte de sua atividade parlamentar às 
causas sociais. 

A sociedade brasileira lhe deve a instituição do 
divórcio. As mulheres companheiras e os filhos havi
dos fora da sociedade conjugal lhe devem as nor
mas que os ampararam, e se saiiente que a luta não 
foi curta. Por longos anos, Nelson Carneiro dedicou
se à conquista da Lei de Divórcio, como a essas ou
tras leis de proteção social à tamma. constituída ou 
não à base do casamento. Era, assim, um homem 
preocupado com o destino da sociedade a que per
tencia As lutas partidárias não o empolgavam nunca 
a ponto de desviá-lo do ponto principal de suas aten
ções, que eram as questões sociais. 

Podia variar de Partido - e variou de Partido -, 
mas não variou de pensamento, senão para aperfei
çoá-lo, para ampliar a sua preocup?çãO na luta pela 
conquista de melhores condições de vida, sobretudo 
para os carentes ou para aqueles a quem o destino 
na sociedade não havia dado condições regulares 
para a defesa de seus direitos. Foi assim até o fim. 

Sendo Deputado e Senador várias vezes, ad
vogado no Rio de Janeiro, viveu e morreu pobre. 

Vale lembrar, aqui, que, ainda no curso da últi
ma campanha, em meio a ela, ele foi reclamado por 
quem lhe havia emprestado US$ 20 mil, a fazer de 
imediato o pagamento. E não teve receio de dizer 
num artigo que não possuía os US$20 mil para aten
der ao seu rigoroso credor. Meses depois, muitos 
meses depois, encorrtramo-nos e ele me disse: 
"Consegui pagar os US$20 mil". 

O grande bem que conquistou foi o respeito à 
sua atuação, à sua individualidade. Era o homem 
correto, vivo na defesa de suas idéias, mas não ti
nha paixões que o levassem a ofensas aos seus ad
versários. 

Nós o vimos aqui, na última Legislatura, já um 
tanto alquebrado, mas a lutar pelas idéias e pelas 
sugestões que propunha Era um hábil manejador 
do Regimento para a obtenção de soluções que con
duzissem à aprovação de suas propostas. 
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Quando necessário, enfrentava os contradito
res; fazia-o com energia, nunca com deseducação. 

Presidiu esta Casa - pode dizer-se - com humil
. dade; para ele não adveio nenhuma grandeza o 

exercício de Presidente do Senado e, conseqOente
mente, do Congresso Nacional. 

Ontem, desceu ao túmulo; na verdade, avtltou 
na opinião pública, porque todos lhe reconhecem 
que, como político, foi um exalo servidor do povo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Roberto Requião para uma co
municação urgente. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR Para 
uma comunicação. Sem revisão do orador.) -.Sr. 
Presidente, no dia de hoje, pequenos agrictltores 
com terra se mobilizam no Paraná, em Santa Calari
na e no Rio Grande do Sul. No Paraná, o meu ESta
do, dez mil pequenas propriedades estão à venda; 
são os agricultores com terra que abandonam o 
campo, em vias de se tomarem favelados na perita
ria das grandes cidades. 

Em face dessa situação, Senadores do Sul do 
País - Paraná, Rio Grande e Santa Catarina - apre
sentam a este Plenário a seguinte moção: 

"Os signatários deste documento, Se
nadores dos Estados do Rio Grande do StJ, 
Santa Catarina e Paraná, empenhados na 
busca de soluções efetivas frente à situação 
de emergência dos produtores rurais atingi
dos pela seca e cheias, apóiam as reivindi
cações dos produtores rurais do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Paraná, quais se
jam: 

1 _ Financiamento emergencial no valor 
de R$1.500,00 por família até quatro pes
soas, acrescendo mais R$500,00 se o nú
mero de pessoas da família for superior a 
quatro, seguindo as seguintes regras: 

1.1. condições de encargo, rebate e 
prazo do Procera (Programa de Crédilo Es
pecial para a Reforma Agrária), com rebate 
de 50% na parcela de pagamenlo; 

1.2. pagamento em sete anos, incluin
do dois anos de carência 

2. Uberação de milho dos estoques go
vernamentais para a manutenção das cria
ções, através do sistema troca-troca, com 
carência mínima de 1 (um) ano. 

3. Securitização dos financiarnenl!is 
contratados pelo produtor nas operações ofi
ciais de crédilo na safra de 1995196. 

A ação imediata do Governo resultarã 

em enorme economia aos cofres ·públicos e 
à sociedade.. O assentamento de uma famí
lia tem custado, em média, R$40.000,00. 
Nas mesmas condições, com R$1.500,00 
por família, estará o governo evitando a des
truição definitiva do modelo fundiário do Sul 
do País, que significaria inais êxodo rural, 
que será inevitável, pressionando, ainda 
mais, o já precário sistema de assistência 
social urbano, agravando o quadro de de
semprego e miséria, em especial nos gran
des centros." 

Essa moção é assinada por mim e pelos Sena
dores Osmar Dias, Vilson Kleinilbing, Casildo Malda
ner, Espéridião Amin e pela Senadora Emilia Fer
nandes, do Rio Grande do Sul. Encaminho-a à Pre
sidência do Senado FederaL 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Antonio Caries Valadares. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. PronunCia o seguinte discurso. Sem revi
são do orador.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, à primeira vista, pode parecer, de minha parte, 
teimosia ou até obsessão a insistência com que te
nho agido nesta Casa e na Supercomissão do Si
vam para que o Sr. Francisco Graziano, ex-Presi
dente do INCRA, venha aqui prestar depoimento so
bre os fatos que toda a Nação conhece. 

Sr. Presidente, acreditamos que, tendo sido ele 
o fulcro de todo o escândalo do Sivam, já que de

-sempenhou verdadeiro papel de Sherfock Holmes 
ao arquitetar um esquema - evidenciado em informa
ÇÕes contidas no noticiário da imprensa da época -
para que fosse montada uma escuta telefônica na 
casa do Embaixador. Isso resultou, de fato, não só 
no desvendamento de um possível tráfico de influên
cia de autoridades do Govenjo. mas também, corno 
conseqüência, nas demissões do próprio Sr. Sher
lock Holmes do Governo, do Ministro da Aeronáutica 
e do Embaixador Júlio César. \ 

Sendo assim, para que 'a verdade venha à 
tona, entendemos que é imperativo que o Sr. Fran
cisco Graziano seja ouvido pela Comissão do Si
vam. 

Nosso argumento se fortalece com o próprio 
relatório fi do ontem pelo Senador Ramez T ebet, que 
diz, à página 7: 

"0 Sr. Delegado Mário José de Oliveira 
Santos deixou algumas indagações sem 
resposta. A principal delas diz respeito a va
zamento do conteúdo da fita para a imprenc 
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sa e para o então Presidente do INCRA, 
Francisco Graziano. Não respondeu se ha
via entregue cópia da fita gravada a outra 
pessoa antes de fazê-lo ao Diretor-Geral da 
Polícia Federal, Dr. Chelotti, alegando ser 
isso objeto de uma sindicãncia interna na 
Polícia Federal. 

Causou-me perplexidade a grande re
sistência do Sr. Delegado na defesa de inte
resses corporativos, ao não revelar os no
mes dos seus companheiros envolvidos no 
episódio da escuta telefõnica." 

Ainda na mesma página, o Relator as
severa: 

"A sindicãncia interna, à qual não 'tive 
acesso, mas de que tomei conhecimento 
pela imprensa, conclui que o agente Mendes 
executou a operação de escuta e passou as 
informações ao agente Paulo Chelotti. Este, 
por sua vez, levou a fita gravada ao então 
Presidente do Incra, a quem assessorava 
naquela ocasião. Portanto, o. material de 
gravação percorreu um caminho inteiramen
te desvinculado do que seria usual em uma 
investigação policial. • 

Sr. Presidente, com essas informações impor
tantes que foram trazidas aos autos pelo nobre Re
lator Ramez T ebet, não ternos a menor dúvida de 
que o Sr. Francisco Graziano sabe mais do que de
veria, inclusive quanto ao serviço que prestava ao 
Governo. 

Por outro lado, Sr. Presidente, tomamos co
nhecimento de que o ex-Presidente do Incra, neste 
momento, encontra-se na Inglaterra, não sabemos 
se para aperfeiçoar seu inglês ou para melhorar os 
seus conhecimentos de detetive na Scotland Yard, 
haja vista que o Sr. Graziano demonstrou capacida
de incomum na descoberta de tráfico de influência, 
exercendo o verdadeiro papel de detetive do Gover
no. Por isso foi punido; a ponto de, ao se despedir 
do Governo, afirmar - e toda a imprensa divulgou -
que levava para casa. o consolo de um dia ter com
batido a comupção no Governo. 

Isso posto, Sr. Presidente, estou apresentando 
à consideração de V. Ex'- um requerimento vazado 
nos seguintes termos: ,: 

Requeiro à Mesa, nos termos do art 
335, parágrafo único, do Regimento Interno, 
o sobrestamento temporário da tramitação, 
perante a Supercomissão do Sivam- Comis
são de Assuntos Econõmicos, de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional e da Fiscaliza-
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ção e Controle - do Relatório e respectivo 
Parecer do Senador Ramez T ebet para 
aguardar decisão a ser tomada pelo plenário 
do Senado Federal a respeito do Requeri
mento n2 3/96, em tramitação nesta Casa, 
que pede, em grau de Recurso, o depoimen
to do ex-Presidente do Incra, Sr. Frarlcisco 
Grazziano. 

Esse requerimento, portanto, Sr. Presidente, 
tem como principal objetivo parar a tramitação do 
processo do Sivam perante a Supercomissão en
quanto o Plenário do Senado Federal não decidir so
bre um recurso a que demos entrada, já apreciado 
pela Comissão de Fiscalização e Controle, e que 
está aguardando ser colocado em pauta - e certa
mente será, porque ternos certeza absoluta de que a 
Presidência desta Casa está em boas mãos, tem um 
guardião do Regimento, assim corno nós, Senado
res, somos guardiões da Constituição e do restabe
lecimento da verdade que estamos a buscar na Su
percomissão do Sivam. 

Assim, Sr. Presidente, esperamos que esse re
querimento, encaminhado como vai ser à Superco
missão do Sivam, venha a ser objeto de deliberação 
e faça parar o andamento do processo do Sivam até 
que o Senado Federal se pronuncie sobre o requeri
mento que fizemos, em grau de recurso, para que o 
Sr. Francisco Graziano, que se encontra fazendo 
curso de .três meses na Inglaterra - e, volto a dizer, 
certamente aperfeiçoando os seus conhecimentos 
de inglês e de investigação, e assim terá muita coisa 
a dizer-, preste depoimento na nossa Comissão e 
no Senado Federal. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, como últi
mo orador do Expediente, para uma comunicação 
urgente, por cinco minutos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, semana passada, en
derecei desta tribuna um pronunciamento a Sua Ex
celência o Senhor Presidente da República. É que, 
sobre uma reunião entre a Bancada do Rio Gfllllde 
do Sul e Sua Excelência, a imprensa plblicou que o 

.. Senhor Presidente teria dito que eu, quando Uder 
do 'Go\/emo, teria sido contra a implantação do Pla
no Real. 

Afirmei desta tribuna que não acreditava que o 
Presidente tivesse dito isso; mas, se tivesse dito, era 
um equívoco. 
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Eu, como Lfder do Governo do Presidente Ita
mar Franco, fiz um esforço muito grande em defesa 
do Plano Real e acho que nós - o Senado no seu 
conjunto, assim como o Congresso - fizemos um tra
balho importante pela aprovação daquele Plano. 

Pedi que o meu pronunciamento fosse entre
gue a Sua Excelência o Senhor Presidente e recebo 
dele a seguinte correspondência: 

"Meu caro Pedro, 
Obrigado duas vezes. Por ter me en

viado seu discurso e pelo conteúdo dele, tão 
generoso para comigo. 

Eu também não me recordo, no entu
siasmo de uma conversa tão franca e amis
tosa, as palavras que proferi. T anho certeza, 
entretanro, que você, como lfder do nosso 
Governo - teu, meu e, sobretudo, do Itamar
defendeu as medidas para a implantação do 
Real. .• 

Uma ou outra palavra crítica a seu res
peito, sempre com amizade, sobre ponros 
nos quais divergimos, tem um único objeti
vo: convencê-lo do meu ponto de vista, para 
ter você a meu lado, pelo 'mLito -que o esti-
mo. 

Forte abraço, 
Fernando Henrique Cardoso." 

Acho que esse assunto fica esclarecido,. Sr. 
Presidente. Eu, realmente, tenho divergido do Se
nhor Presidente da República. Divirjo sobre o Sivam, 
diviljo sobre a solução dada aos problemas dos ban
cos Econômico, do Estado de São Paulo e Meridio
nal; mas reconheço, primeiro, no Presidente da Re
pública, um homem de bem, um homem digno e U1l 
homem correto. Em segundo lugar, reconheço o es
forço extraordinário que Sua Excelência vem fazen
do para acertar. Em terceiro lugar, que o Plano Real 
está dando certo. Em quarto lugar, que aqueles que 
achavam que a esta altura nós teríamos, ao lado do 
combate à inflação, uma situação praticamente de 
insolvência, se enganaram, pois isso não está acon
tecendo. 

Acho que o Brasil vai bem. Não me identifico 
com todas as análises do Governo. Considero que 
ele tem uma base exageradamente ampla Isso é 
bom? Pode ser que sim. 

Esrou vendo que quando o Dr. Fernando Henri
que Cardoso dizia que tinha terminado a Era Getúlio 
Vargas, na verdade Sua Excelência achava que es
taVa se iniciando a Era Fernando Himrique Cardoso. 
Dizia-se que o Dr. Getúlio Vargas era uin gênio poli-

tico, porque ele governava com dois Partidos, o PTB 
e o PSD. O Dr. Fernando Henrique Cardoso está go
vernando com o PSDB, com o PR.. com o PMDB, 
com o PTB, com o PL, fora os partidos menores, 
com os quais, sem absolutamente nada, Sua EJcce,. 
lência também está governando. Isso complica a 
sua base de apoio, dificulta a sua base, que valia de; 
caso para caso. 

Eu voto contra o Sr. Fernando Henrique Cardo
so na privatização da Companhia Vale do Rio Doce. 
Sou contra a privatização do Senhor Fernanda Hen
rique Cardoso. Mas voto com ele na área social, 
voto com as preocupações que Sua Excelência tem 
com relação a este País. 

Então, as bases do Presidente da Rep(íllica 
variam de votação para votação, porque os partms 
variam. Por mais que se queira, o PFl não é o mes
mo que o PSDB; o PSDB não é, por mais que qooi
ra, o mesmo que o PTB. Essas alterações !a1em 
com que possamos estar, às vezes, em posiçõesci-
ferentes. · · 

Mas eu, que votei no Senhor Fernando Henri
que Cardoso para Presidente da República, a!é 
aqui, com as dificuldades que estamos enfrenlarl:lo, 
com as mágoas que podemos estar sentindo, defen
do que melhor é estar com Fernando Henrique Car
doso, posílivo e concreto, elo que querer imaginarca
locar em sobressalto o Governo de Sua Excelência. 

Agradeço a carta que recebi de Sua Exceiénda 
o Presidente da República e acho que ficou esc:lar&
cida uma dúvida que, para mli1os, poderia ser illsi!r 
nificante, mas para mim era importante, pelo papel 
que, modestamente, representei naquele rnomerJb. 

Muilo obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Presi:lenfa. 

peço a palavra, como Líder, para uma comunicação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Corre

do a palavra, como Líder, ao nobre Senador EWar
doSuplicy. 

. O SR. EDUARDO SUPLIQY (PT -SP. Con» IJ. 
der, para uma comunicação. Sem revisão da ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em 
primeiro lugar, quero reiterar aqLi um senlirnerllll 
que há pouco expressei na Comissão de Assunlcs 
Econõmicos. 

Ontem propus; em que pese tenha a Superoo
missão que examina o caso Sivam decidido não ou
vir mais depoimentos, que nós, ainda assim. re<m
siderássemos essa decisão para owir, por exerq:lo, 
um debate entre a SBPC e o Ministério da Aeronáu
tica, os responsáveis pelo. Projeto Sivam, já que na
vos fatos surgiram. A SBPC; por seus cientistas Luiz 
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Carlos Miranda e Marco Antônio Raupp, fez um es- ~ 
tudo mostrando que se pode realizar o Projeto Si
vam por novecentos e quarenta e poucos milhões de 
dólares, ou seja, quinhentos milhões a menos do 
que o montante de US$1,4 bilhão, que ele, realizado 
pela Raytheon e outros, iria custar. 

É da maior importância que venhamos a deba
ter, a conhecer esse assunto em profundidade. Hoje, 
pela manhã, neste mesmo momento, no auditório do 
CNPq, aqui em Brasma, está-se realizando esse de
bate perante os Secretários de Tecnologia e Indús
tria e Comércio de todos os Estados brasileiros, um 
debate que deveria estar·se realizando no Senado 
Federal, que os Senadores deveriam estar assistin
do. Entretanto, aqui se resolve não estudar esse as
sunto com a profundidade que merece, dada a gravi
dade da decisão que estamos por tomar. 

Sr. Presidente, .Sr's e Srs. Senadores, novos 
fatos estão vindo à baila. O Presidente da República 
escreveu, em carta ao Pre~dente José Samey, que, 
se houver qualquer fato grave, Sua Excelência será o 
primeiro a denunciar o conlralo sobre o Projeto Sivam. 

O Senador Ramez Tebet confia que o Tribunal 
de Contas da União fará uma fiscalização adequada, 
inclusive sobre o processo de escolha da Raytheon. 
Isso me preocupa. Serã que realmente o Senador 
Ramez Tebet confia no que o Tribunal de Contas 
disser? Porque o relatório do Tribunal de Contas 
condenou o processo de escolha da Esca; e, no seu 
relatório, essa escolha não está sendo inteiramente 
condenada 

O Senador Ramez Tebet, de alguma~ maneira; 
aceita as justificativas do Ministério da Aeronáutica 
de existirem pessoas pagas pela Esca para ajuda
rem na escolha da Esca e,posterionnente, na Rayt
heon. Isso me preocupa! 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, ontem, 
o Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão, o 
mais visto no Brasil inteiro- e ainda reproduzindo a 
mesma reportagem no jom~ da noite, à meia noite e 
meia -, mostrou mais um fato novo que merece a 
atenção dos Srs. Senadores. Falou o Jornalista Pau
lo Henrique Amorim do livro que acaba de ser lança
do nos Estados Unidos, The Buying ·of the Presi
dente, de Charles Lewis e do Center for Public lnte
grity- "A comprado Presidente', de Charles Lewis e 
do Centro para Integridade na Vida Pública".~ 

Esse livro demonstra, confomne registrou on
tem Paulo Henrique Amorim, que, dentre outros fa
tos, logo após a decisão do Presidente Itamar Fran
co, respaldada na decisão do Conselho de Seguran
ça Nacional, que resolveu dispensar a licitação para 

a realização do Projeto Sivam, a Raytheon contri
buiu com US$15 mil para o Partido Democrata. Hou
ve outras contribuições. Alguns poderão até assina
lar que a quantia não é tanta assim, perto de US$1 ,4 
bilhão. Mas, nos Estados Unidos, está-se discutindo 
seriamente essa matéria. 

Será que se já tivéssemos consciência de to
dos os fatos que vieram à baila no ano passado, dos 
procedimentos da época, do fato de a Esca estar re
munerando as pessoas que recomendaram a sua 
própria escolha; se soubéssemos que, na hora da 
escolha da Raytheon, na mesma Comissão havia 
pessoas remuneradas pela Esca; será que se o Se
nado e o Presidente do Senado Federal, Humberto 
Lucena, soubessem - S. E# não poderia estar sa
bendo- que o Chefe do cerimonial da PresidênCia 
da República aceitou favor indevido, condenado pelo 
Senador Ramez Tebet, do representante da Rayt
heon, Presidente da líder, será que, nessas circuns
tãncias, feriamos, os 81 Senadores, recomendado 
ao Presidente do Senado, que tem assento no Con
selho de Segurança, para que opinasse no sentido 
de não haver licitação pública? 

Ora, considero da maior importãncia que o Pre- · 
sidente da República conheça .melhor os detalhes e 
os desdobramentos da questão, que parece não co
nhecer. Pelo menos os termos da carta ao Presiden
te José Samey são de quem não analisou os fatos 
graves e seus desdobramentos. 

Sr . .Presidente, solicito a transcrição, em inglês, 
se possível, com a sua tradução, das páginas rele
vantes do üvro que aqui menciono The Buying of 
lhe President, que foi objeto de extensa reporta
gem, ontem, na Rede Globo de Televisão, a respeito 
de como a Raytheon procurou influenciar, por oca
sião das diversas campanhas e com contribuições 
significativas, o Partido Democra1a, o Governo Cün
ton e o seu interesse pelo Projeto Sivam no Brasil. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

-TRADUÇÃO-

Enquanto o Pentágonc~~ estava ocupado, vaci
lando quanto as orientações éticas e reescrevendo 
as regras para financiar uniões corporativas, o Se
cretario de Comércio Ron Brown estava fora, procla
mando as virtudes dos sistemas de armamentos dos 
EUA e pressionando para conseguir a desregula
mentação dos requisitos de autorização para as ex
portações de teciiologia relactonada a armamentos, 
ajudando a indústria que fora generosa em lucros. 
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Entre 1993 e 1994, treze dos maiores contrata
dores nacionais na área de fesa deram $ 448,5000 
em contribuições em papel-moeda para o DNC, en
quanto a contribuição para o RNC fora de $ 328,340. 
Durante o ano fiscal de 1993, os Estados Unidos 
atingiram efetivamente exportações de armamentos 
no valor de $ 59,915 bilhões, sendo que uma grande 
porcentagem desse total foi para nações em desen
volvimento. 

O empenho indisfarçável de Brow gerou recla
mações de que a grande defesa da indústria estava 
sendo .feita às custas de outras preocupações, como 
a proliferação mundial de armamentos. No ano pas
sado, o General AccountingOffice (Bureau GeiCif de 
Contabilidade) reclamou do Department of Commer
ce and State (Departamento de Comércio e Estado) 
por autorizar licenças de exportação para aqueles 
que anteriormente desrespeitaram as leis de expor
tação e de armamentos dos EUA. Brown continua a 
declarar que a sua política mantém o equilíbrio críti
co entre as preocupações de não-poliferação e inte
resses econõmicos. Brown também promoveu 
agressivamente os tabricantes de armamentos dos 
EUA inaurugando um pavilhão no Paris Air Shaw 
(Shaw Aéreo de Paris), um evento anual, bazar da 
indústria internacional. 

Brown vem promovendo também os contratn
tes da área em suas missões comerciais e um con
trato de $ 1.4 bilhões da Raytheon no Brasil foi cita
do por Brown ante o Congresso como prova do pa
pel indispensável do Comércio em auxiliar empresas 
americanas. O projeto Sivam. que a Raytheon ven
ceu por licitação, ou o Sistema de Vigilância da 
Amazônia, construiria uma rede de estações de ra
dar e satélite, projetada para monitorar dois milhões 
de milhas quadradas da área de floresta tropical do 
Brasil. 

Em junho de 1994, o Comércio recebeu a infor
mação de que o contrato estava para ser vencido 
por uma empresa francesa. O departamento decidiu 
entrar no circutto, fazendo com que dez agências es
tadunidenses entrassem num processo de lobby, fa
zendo contactos com brasileiros em nome da Rayt
heon e para convencer um Ex-lm Bank a superar a 
proposta francesa de financiamento para garantir o 
negócio com $ f.4 bilhão relutante em crédito, ape
sar de historicamente o Brasil não tem um bom cré
dito. De acordo com um porta-voz do Ex-lm, o pacto 
generoso de financiamento foi sem dúvida o maior 
subsídio que o Ex-1m já havia concedido. 

A Raytheon tora generosa com os Democratas. 
Durante o período eleitoral de 1991-1992, a Rayt-

heon e sua subsidiária, Beech Aircraft Corporation, 
contribuiu com $ 181 ,450 para o partido Democrata 
e $ 104,875 para os Republicanos. Em janeiro de 
1995, após vencer a licitação do Sivam, a Raytheon 
entregou mais$ 15,000 para o DNC, segundo os re
gistras do FEC. 

The Buyung of lhe President 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário em exercício, Senador Ney Suassuna 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 67, DE 1996 

Nos termos do artigo 154, § 6º-, inciso 11, do Re
gimento Interno, requeiro que não seja realizada 
Sessão do Senado no dia 21 de fevereiro do corren
te ano. 

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -
Alcio Alvares - Jáder Barbalho - Edison Loblio -
Júnia Marise- Romeu Tuma- Roberto Freire. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 12 Secretário em ex.ercício, Senador Ney Suas
suna 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 68, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 

alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto de 
Resolução n2 11 , de 1996. (Mensagem n2 324/95) 

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -
Sérgio Machado - Joel de Hollanda - Ney Suas
suna. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O reque
rimento será votado após a Ordem do Dia, na forma 
do disposto no art. 340, 11, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1"- Secretário em exercício, Senador Ney Suas
suna 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N2 69, DE 1996 

Requeiro à Mesa, nos termos do art. 335, Pa
rágrafo único, do Regimento Interno, o sobrestamen
to temporário da tramitação, perante a Supercomis
são do SIVAM- Comissão de Assuntos Econõmi-
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cos, de Relações Exteriores e Defesa Nacional e de 
Fiscalização e Controle - do Relatório e respectivo 
Parecer do Senador Ramez Tebet para aguardar de
cisão a ser tomada pelo Plenário do Senado Federal 
a respeito do Requerimento n~ 3/96, em tramitação 
nesta Casa, que pede, em grau de recurso, o depoi
mento do ex-Presidente do Incra, Sr. Francisco 
Grazziano. ~-

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -
Senador Antônio Carlos Valadares. 

REQUERIMENTO N• 3, DE 1996 

Senhor Presidente, 
1) Considerando que na segunda reunião con

junta das Comissões de Assuntos Económicos, de 
Relações EXteriores e Defesa nacional, e de Fiscali
zação e Controle (Supercomissão do Sivam), apre
sentei requerimento solicitando depoimento do ex
Presidente do Incra, Senhor Francisco Grazziano, 
tido pela imprensa nacional como principal respon
sável pela escuta telefónica na residência do Embai
xador Júlio César Gomes dos Santos, então Chefe 
do Cerimonial da Presidência da República; 

2) Considerando que na reunião seguinte da 
mesma Comissão, em questão de ordem por mim 
fonnulada, indaguei ao Senhor Presidente, Senador 
Antônio Carlos Magalhães, qual o destino daquela 
proposição, e ele ao respondê-la afinnou ter deferido 
aquele requerimento de convocação, e disse: ape
nas não vamos convocá-lo agora, nesta fase, por
que dividimos o trabalho naquela primeira fase, na 
fase da escuta, e o chamado tráfico de influência 
Agora ficamos na fase propriamente do Sivam e vol
taremos a esta fase logo adiante, quando então Vos
sa Excelência será atendido, sem sequer o Plenário 
ser ouvido, porque já deferi de pronto o seu requeri
mento; 

3) Considerando que na sessão do dia 1 O do 
fluente o Presidente da Comissão estranhamente 
declarou a prejudicabilidade de vários requerimentos 
de convocação de autoridades e cidadãos a ser ou
vidos, inclusive aqliele de convocação do ex-Presi
dente do Incra, Francisco Grazziano, de minha auto
ria, peça..:;have da eclosão do escândalo do Sivam, 
ferindo, assim, disposição regimental (art. 14, inciso 
VIII, e art 90, inciso V, do Regimento Interno). 

Isto posto, inconfonnado com a recente deci
são da Comissão que deixou de apreciar o requeri
mento de convocação do ex-Presidente do Incra, 
Snhor Francisco Grazziano, venho, de acordo como 
que preceitua o art. 334, § 2•, do Regimento Interno, 
interpor recurso junto ao Plenário do Senado Fede-

ral, para deliberar sobre a matéria, depois de ouvida 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Sala das Sessões, 11 de janeiro de 1996. 

(As Comissões de Assuntos Econômi
cos, de Relaçôes Exteriores, de Defesa Na
cional e de Fiscalização e Controle.) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O reque
rimento lido será encaminhado às Comissões de As- . ~ 
suntos Eoonõmicos, ~cte Relações Exteriores, Defesa 
Nacional e de Fiscalização e Controle. 

Sobre a mesa, requerimento lido na sessão an
terior, que será lido pelo Sr. 1" Secretário em exer
cício, Senador Ney Suassuna 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 62, DE 1996 

Excelentissimo Senhor Presidente do Senado 
Federal, 

Requeiro, nos tennos do arl 218, alínea b do 
Regimento Interno, com observância de um minuto 
de silêncio, oonfonne dispõe o arl 219 do Estatuto 
Regimental, a inserção em ata de voto de pesar pelo 
falecimento do ex-Senador Nelson Carneiro.~ ~- ·~ 

Outrossim, requeiro, com base no art 221 do 
Regimento Interno, que o Plenário autorize a apre
sentação de condolências à familia do falecido. 

Justificação 

Morreu Nelson Carneiro. Com seu passamen
to, a vida política brasileira perde aquele que pode 
ser definido como um símbolo da perseverança Vo
cacionàdo para romper fronteiras, sepultar precon-

~ ceitas, Nelson Carneiro foi o ~ inc3nsável batalhador 
pela emancipação feminina Dentre as 1.394 propo
sições que ofereceu à apreciação de seus Pares, 
nesta Casa, aquela que resultou na Emenda Cohsti
tucional n" 9, de 1977- que estabeleceu a possibili
dade jurídica de dissolução do vínculo matrimonial
constitui marco Inolvidável na busca da igualdade de 
direitos entre homens e mulheres. 

Foi-se o parlamentar destemido, mas elegante. 
Faleceu aquele que, sem medo de exercer a neces
sária função de criticar, escudava-se em seu folclóri
co concidadão e missivista, o imaginário Agapito -~ 
personagem que, para aqueles que com ele convi
vemos, permanecerá indelével na memória - (Jara 
apontar equívocos e propor soluções, procurando, 
sempre, o melhor para o Brasil e sua gente. 

Nelson era o paradigma dos que não se cur
vam. Por certo, compreendia o que Confúcio queria 
dizer quando ensinava que nada é tão repleto de vir-
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tudes como a paciência. Nelson compreendia, por
que vivia essa lição, dia após dia. E como na canção 
achava, sempre, que começar de novo, vai valer a 
pena. 

Não tendo logrado retornar a esta Casa, nas 
eleições de outubro de 1994, preparava-se, humilde
mente, com a idade de 85 anos, para postular uma 
cadeira à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 

Nelson, o católico, foi o intrépido, que não te
mia as autoridades eclesiásticas, na defesa da tese 
que lhe era mais cara: a instituição do divórcio no 
Brasil. 

Mas Nelson Carneiro era também a imagem da 
lealdade como valor. Quando, em 1989, a campa
nha presidencial de U lysses naufragava, lá estava 
ele, altivo e solidário, ao lado do velho timoneiro, re
cusando-se a abandonar o barco do amigo cativo, já 
a pique. 

Nelson, o baiano que se tez deputado por sua 
terra; o baiano que cativou os cariocas e fluminen
ses - que também o alçaram ao Congresso Nacio
nal como deputado e senador, desde 1959 - não se 
encontra mais entre nós. Dizia Gramsei que o ho
mem se faz imortal quando é lembrado e reverencia
do pelas gerações futuras. Nesse sentido, podemos 
afirmar que o bravo Senador Nelson Carneiro jamais 
perecerá. 

A Bancada do Partido dos Trabalhadores no 
Se~ado Federal, conclamando os nobres Pares a 
assim proceder, associa-se à famma do inesquecível 
Senador Nelson Carneiro, em particular à sua filha, 
a ilustre Deputada Laura Carneiro, neste. momento 
de profundo pesar. 

Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 1996. -
Jonas Pinheiro - Ramez Tebet - Senador Eduar
do Suplicy, Líder da Bancada do PT - João Alves 
- Marluce Pinto - Coutinho Jorge - Jader Barba
lho - José Eduardo Outra - Benedita da Silva -
Antonio Carlos Magalhães- Marina Silva - Lauro 
Campos - Romeu Tuma - Bernardo Cabral - Gii
berto Miranda -Artur da Távola - Elcio Alvares
Pedro Simon -Emília Fernandes- Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O reque
rimento que acaba de ser lido não foi votado ontem 
por falta de número. Vamos fazê-lo nesta sessão. 

Quero comunicar ao Plenário que se trata de 
uma homenagem ao Senador Nelson Carneiro, fale
cido ontem. S. Ex"s pedem inserção na Ata de voto 
de pesar e também um minuto de silêncio pelo Ple
nário. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Peço que todos, de pé, façamos um minuto de 

silêncio para cumprir a detemninação do Plenário. 
(Pausa) 

(É respeitado um minuto de silêncio) 
Cumprida a decisão, vamos prosseguir à leitu

ra do Expediente. 
- O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Presi

dência recebeu, do Presidente Supremo Tribunal 
Federal, o Oficio n" 218, de 1996, de 5 do corrente, 
encaminhando, para os fins previstos no art 52, inci
so X, da Constituição Federal, cópia do acórdão 
transitado em julgado, referente à declaração de in
constitucionalidade dos art. 2~ e 3", da Lei n" 6. 7 47, 
de 3 de maio de 1986, do Estado de Santa Catarina 

-- O expediente será anexado ao Ofício n" S/58, 
· de 1995, e vai à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney} - A Presi
dência recebeu, do Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, o Offcio S/9, de 1996 (n" 219/96, na ori-

- gem), de 5 do corrente, encaminhando, para os fins 
previslos no art 52, inciso X, da Constituição Fede
_ral, cópia do acórdão transitado em julgado, proferi
do por aquela Corte, declarando a inconstitucionali
dade do art. 22. e seus. §§ 1"-, 2"- e 3", da Lei n" 
7.588/89, dos art 10 e 12 da Lei 7.802/89, ambas do 
Estado deSaiita Catarina. - - -

O expediente vai à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney} - Esgotado 
oJempo destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 76 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item único 

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº-101, DE 1993 

Votação, em turno suplementar, do Substitutivo 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 1 01, de 
1993 (Í1' 1.258/88, na casa de origem), que estabe
lece as diretrizes e bases da educação nacional, 
tendo 

Parecer sob n" 
- 691 , de 1995, da Comissão Diretora, ofere

cendo a redação do vencido. 
- 8, de 1996, das Comissões de Constituõ

ção, Justiça e Cidadania e de Educação, em con-
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junto. (sobre as emendas de Plenário), favorável às 
Emendas nos 4, 8, 13, 25, 27, 28, 35, 43, 44, 50, 51, 
53,54,56,59,61, 71, 75,76,80,88, 111,112,119, 
,.144,1~1·1~1·1~1~1~1~ 
198, 202, 211, 215 a 219, 223, 224, 243, 244, 261, 
265, 271, 275, 280, 281, 284 e 302.; favorável, nos 
tennos de subemenda que apresenta às de nos 1, 
7, 9, 10, 14, 17, 20, 39, 41, 45, 48, 62, 66, 67, 72, 
87, 93, 94, 96, 101, 103, 109, 110, 113, 116, 120, 
136, 140, 152, 153, 161, 175, 182, 183, 185, 191, 
195, 200, 204, 207, 208, 229, 230, 234, 236, 245, 
248, 249, 251, 253, 254, 267 a 269, 274, 276, 282, 
283, 286, 287, 298-A a 301; pela prejudicialidade, 
uma vez atendidos os seus objetivos na forma de 
outras emendas e subemendas, das de n"s 2, 3, 
11,12,15,18,24,31,34,37,38,40,42,49,52,60, 
64, 77, 81, 86, 91, 95, 97, 98, 102, 117, 124, 130, 
1-1~154~1~1~1~1·1~1·1~ 
194,196, 197,201,205,232,233,234-A,235,237, 
242, 246, 247, 255, 257 a 260, 262, 272, 273, 285, 
288 a 293; e pela rejeição das de n"s 5, 6, 16, 19, 
21 a 23, 26, 29, 30, 32, 33, 36, 46, 47, 55, 57, 57, 
63, 65, 68 a 70, 73, 7 4, 78, '79, 82 a 85, 89, 90, 92, 
99,100,104a 108,114,115,118,121 a 123,125 a 
129, 131, 132, 134, 134-A, 135, 135-A, 137, 139, 
141, a 143, 145 a 148, 151, 155, 159, 162, 163, 165, 
166,168, 171 a 174, 177, 180,181,184,188 a 190, 
193, 199,203,206,209,210,212 a 214,220 a 222, 
225 a 228, 231, 238. a 241, 250, 252, 256, 26:J, 264, 
266,270,277 a279, 294 a298,303 a312. 

Sobre a mesa, ofício do Rela1Dr da matéria que 
será lido pelo Sr. 1" Secretário em exercfcio, Sena
dor Ney Suassuna 

t: lido o seguinte: 

Brasma, 31 de janeiro de 1996 

Exrn" Sr. 
Senador José Samey 
M.D. Pre~idente do Senado Federal 
Em mãos 

Sénhor Presidente, 
Na qualidade'"de relator do Proje10 de Lei da 

Câmara n" 101, de 1993 {nl! 1.258, de 1988, na 
Casa de origem), venho informar a V. Ex" que será 
necessário. proceder a um ajuste \ redacional nd 
Substitutivo a ser votado pelo Plenárib, a fim de evi
tar a revogação indevida de leis aprovadas ao final 
do ano passado. 

Assim, cabe dar a seguinte redação: 

"Ar!. 86. Ficam revogadas a Lei nl! 
4.024, de 20 de dezembro de 1961 , e a Lei 

nl! 5.540, de 28 de dezembro de 1968, ex
cetuados os artigos modificados pelas Leis 
nl!s 9.131, de 24 de novembro de 1995, e 
9.192, de 21 de dezembro de 1995; a Lei 
n" 5.692, de 11 de agosto de 1971; a Lei 
nl! 7.044, de 18 de outubro de 1982, assim 
como as leis e os decretos-leis que as mo
dificaram e quaisquer outras disposições 
em contrário. 

Este ajuste, evidentemente, não implica qual
quer modificação de sentido do texto _aprovado pelas 
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e 
de Educação. 

Sirvo-me da oportunidade para reiterar a V. Ex" 
os protes10s de minha elevada estima e distinta con-
sideração. - Senador Darcy Ribeiro. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presi
dência esclarece ao Plenário que a discussão desta 
matéria foi encerrada no dia 21 de novembro de 
1995. 

Passa-se à votação. 
Votação do slbstitutivo, com as correções pro

postas pelo Relator, que não alteram o méri10 da 
matéria, conforme ofício que acaba de ser lido, res
salvadas as emendas e subemendas. . 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
para encaminhar pelo Partido dos Trabalhadores, a 
Senadora Marina Silva vai usar da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra à Senadora Marina Silva, para encaminhar 
a votação do slbstitutivo e das emendas. S. Ex• dis
põe de 5 minutos. 

A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, soli
cito autorização para falar sentada 

O SR. PRESIDENTE {José Sarney) - V. Ex" 
tem autorização para falar sentada. t: um prece
dente que já existe na Casa e V. Ex" bem o mere
ce. 

A SRA. MARINA SILVA {PT-AC. Para enca
minhar. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, considero que este 
é um momento muito importante da vida desta 
Casa, particularmente porque estamos discutindo 
lei que tem reflexos sobre a vida do Pafs, do ponto 
de vista social e do ponto de vista econômico, por
que não se pode pensar em crescimento econõmi
co sem __ que haja preparo da base produtiva. - e 
nesse caso o ensino é fundamental. Essa lei tem 
reflexos também na qualidade de vida, envolve a 
saúde, uma vez que muitos problemas nessa área 



Fevereiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 245 

poderiam ser evitados com uma educação de boa 
qualidade. 

Enfim, são inúmeras as contribuições que po
demos dar ao País e à sociedade brasileira me
diante a aprovação de um projeto dessa qualida
de. Poderemos deixar a marca da nossa preocu
pação com os destinos da sociedade brasileira. 

Ressalto que prefiro dizer do que sou a fa
vor e não do que sou contra, até porque entendo 
que discutimos uma matéria onde, com certeza, 
todos os presentes são a favor de ela ser muito 
bem · conduzida, contribuindo assim com a me
lhor qualidade de vida para nossa população. 
Falo da educação nacional, da lei de Diretrizes 
e Bases da Educação brasileira, no quinhão em 
que nos cabe interferir. 

Esta nossa interferência deve ser marcada 
pelo desejo de deixarmos a nossa parcela de co
laboração em relação a alguns pontos que consi
dero essenciais, essenciais para a educação, es
senciais para milhares e milhares de jovens, 
adolescentes e crianças, que poderão ter acesso 
a uma proposta de ensino que os faça refletir so
bre algumas questões, tais como: a educação 
deve inicialmente ter a concepção de gestão que 
definimos através da organização de um Siste
ma Nacional de Educação, que acreditamos ser 
o melhor para o País. 

A proposta que veio da Câmara dos Depu
tados, com certeza para· alguns Srs. Senadores 
e particularmente para esta Senadora, contém 
contribuições importantes, como o fato de, além 
de conter uma proposta de educação para o 
País, ter sido pactuada no conjunto dos diferen
tes grupos sociais que discutem o ensino, a edu
cação brasileira. 

Nesse sentido, Sr. Pnesidente, Sr% e Srs. 
Senadores, a nossa posição sempre foi a de con
tribuir com esse debate, de buscar ampliá-lo o 
quanto mais, a fim de que pudéssemos evitar que 
aquilo que deve ser obra de muitos passasse a ser 
resultado apenas do pensamento de algumas pes
soas, por mais competentes que sejam, por mais 
que as respeitemos. 

Então, Sr. Presidente, Sti's e Srs. Senadores. 
em nome 'da Bancada do Partido dos Trabalhado
res, quero encaminhar a favor da matéria, ressal
tando os destaques que, em seguida, estaremos 
apresentando. E o faremos não com o sentido de 
negar o trabalho feito, mas de aperteiçoá-lo, de fa
zer com que a Lei de Diretrizes e Bases da Educa-

ção brasileira possa dei:·ar a sua marca na melhoria 
do ensino. Hoje, todos concordamos, esse setorvive 
situaçãodeverdadeiracalamidade. 

Devemos investir em educação, investir na 
boa qualidade daqueles que serão os futuros diri
gentes deste País, os formadores de opinião, os 
que estarão incorporados ao processo produtivo. 
Essa preocupação o Partido dos Trabalhadores 
demonstrou ao apresentar os destaques. 

Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores. pnefi
ro dizer do que sou a favor e não do que sou con
tra. Até p~rque entendo que discutimos uma maté
ria onde, com certeza, todos os presentes são a 
favor de ela ser muito bem conduzida, contribuin
do, assim, com uma melhor qualidade de vida para 
nossa população. Falo da educação nacional, da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira, 
no •quinhão" que nos caloe interferir. 

Quero lembrar, como idéias centrais deste 
nosso momento, dois pontos para mim essenciais: 
1º- - que conceito básico de educação acredito e 
defendo: •um processo formativo construído: nas 
relações entne os indivíduos, entre estes e os di
versos grupos sociais, destes grupos entne si e en
tre todos estes na sua relação com a natureza e o 
ambiente que os envolve.• Em segundo lugar, lem
bro duas expressões de um dos gurus de nosso 
Partido, o mestre Florestan Fernandes ao comen
tar o final do processo de votação do PLC 101/93, 
na Câmara: foi "" consenso possível", uma •conci
liação aberta". Ou seja, ele tinha certeza de que 
os melhores esforços no sentido da negociação e 
do que era possível ser acordado haviam sido feito 
pelos vários atares que participaràm do processo. 

Em busca da reallzação do que acabo de 
colocar neste momento no Senado é que convi
do meus Pares para que tomemos decisões so
bre esta matéria, iluminados e guiando-nos pela 
perspectiva de uma educação e a favor da socie
dade brasileira. Assim, todos esforços serão vá
lidos no sentido de ouvirmos uns aos outros, dis
cutirmos e tentarmos .um consenso significativo 
em função da melhoria desta proposta de lei. 
Reforço ainda a necessidade de assim proceder
mos, zelando pela autoaomia para decidir en
quanto Poder Legislativo, enquanto um Poder 
que tem a função, a responsabilidade e o privilé
gio de legislar sobre coisas que podem favorecer 
o bem-estar de nossa população, como seus le
gítimos representantes e interlocutores, portan
to, entendo que é com ela nosso maior compro
misso. 
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Avaliando todo processo de tramitação nesta 
Casa, conclui que, talvez como resultado de tantas 
diyersidades de interpretações, muitas foram as 
perdas que já sofremos no projeto em análise, em
bora seja inegável o esforço que tem sido coloca
do para aperfeiçoar o texto privilegiado, da sua pri
meira versão até esta última que hora trabalha
mos. No meu entendimento, em parte, poderemos 
continuar aperfeiçoando, inclusive neste momento, 
nesta sessão. Neste sentido, lembro aqui algumas 
dessas perdas para refletirmos um pouco sobre as 
mesmas: inicialmente, a concepção de gestão que 
defendíamos, através da organização de um siste
ma nacional de educação, onde acreditávamos 
que seria desenvolvida uma gestão mais democrá
tica, com uma condução mais equânime enquanto 
distribuição de poder entre os diversos sistemas 
educacionais; a defesa e o resgate da qualidade 
no ensino superior, através de uma avaliação insti
tucional cuidadosamente elaborada; ainda esta 
qualidade garantida através da formação de seus 
quadros e de um regime de dedicação exclusiva 
ou tempo integral para os professores, com previ
são de um plano de carreira para todos seus seg
mentos profissionais; perdemos a colocação de te
mas em capítulos específicos, que diante de um 
esquecimento "histórico", entendemos que mere
cia um tratamento. mais aprofundado, como a edu
cação indígena, a especial, a educação a distân
cia, outros itens; uma das maiores perdas, e que 
não tem muita visibilidade se não analisada deti
damente, foi a desagregação do conceito de 
educação bãsica (da educação infantil à educa
ção de nível médio}, tão duramente construído 
desde o processo Constituinte. No texto que ora 
reexaminamos a prioridade é explicitamente 
dada ao ensino ~undamental, que, sem deixar 
ausente, relega a segundo plano a educação in
fantil e a de nível médio, tão bem colocadas na 
nossa atual Constituição. Hoje, até os decanta
dos novos paradigmas na organização dos pro
cessos de trabalho_ e de produção, com reflexo 
direto no modus vivendi da população têm leva
do, do mais progressista ao mais conservador 
brasileiro, a entender que um conhecim'ento for
mal e sistematizado terá de ser rriais amplo e 
profundo, adquirido enquanto formação bãsica 
por todos os brasileiros. Isso não se atinge frag
mentando o processo formativo na sua etapa ini
cial de construção do saber. 

Se priorizarmos o ensino fundamental e es
pecialmente suas primeiras séries, o que farão 

nossos jovens até poderem disputar o acesso à uni
versidade, à uma profissão com formação densa e 
que mereça credibilidade no mercado? Por outro 
lado, como entram nossas crianças no ensino funda
mental se não receberam nada de formação educati
va até os seis anos de idade? Além da seleção so
cioecnômicajá realizada em nossa sociedade, esta 
ausência de educação, também, tem concorrido com · -
o alto índice de repetência e abandono do ensino 
fundamental nas primeiras e quartas séries. E ages
tão democrática? Pergunto: que medo é este da par
ticipação aberta na gestão da vida educativa? Ainda 
lembrando os novos paradigmas: se até o "empresá
rio inovador" decantado por Shumpeter e outros 
empresários modernos, hoje, querem contar com a 
palavra do tralbalhador no direcionamento da vida 
das suas empresas? E, se as próprias ocupações 
de mais prestígio político e social são executa
das por grupos e não somente por um· indivíduo, 
como conceber uma escola ou qualquer institui
ção educativa, integrante deste cenário geral, 
com medo de dividir com a comunidade escolar 
a tomada de decisão na escolha de seus dirigen
tes? Desculpem-me meus Pares, mas chegainos 
ao absurdo de neste Congresso ·aprovarmos 
uma lei que regula uma "consulta: prévia". Este é 
um fato, um momento eminentemente político, 
instável, ou seja, faz parte de urri processo de 
mobilização política que poderá ou hão continuar 
acontecendo, conforme caminhe o processo de 
democratização e amadurecimento político das 
instituições educacionais. E nosso· autoritarismo 
é tamanho, que formalizamos regras sobre este 
·fato. · · 

. O piso salarial nacional: os ·Poderes Judiciá
rios, Legislativo e setores do Executivo, com iusti
ça, tratam muito bem seus quadros no que se rele- -
re à carreira e ao salário; os estudos acadêmicos 
são consensuais quanto à conclusão de que o sa
lário mínimo de nosso País é dos mais baixos do 
mundo, como também que a distância entre o. me:
nor e o maior salário de nossos profissionais tam
bém é das maiores do mundo; que a formação 
continuada (a atualização}, hoje, mais que nunca é 
indispensável; que a informação se massifica rapi-

. demente e é substituída com a mesma rapidez, 
enfim, porque conhecendo e não podendo discar- , 
dar de todas estas afirmações, entendemos que,· 
como tem sido expressado nas nossas .leis, 
R$500,00, R$600,00 e até mesmo R$1.000, .00 
são suficientes ou muito para serem pagos aos 
profi&sionais da educação? São eles que estão na 
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condução, no locus central do processo de 
transmissão e reorganização do conhecimento. 

. Não mudamos, nem hoje com o decantado dis
curso da modernidade, da qualidade total, da 
competitividade nacional e internacional. t: a pro
fessora, é o educador do início do processo que é 
mais mal remunerado. O parâmetro tem sido 
aquele: se ganham tão pouco, aumentar essa mi
séria mais uma ou duas vezes já é um ganho 
imenso, que devem dar "graças a Deus" •.• O que 
nos impede de tratar este assunto com ousadia e 
clareza, sem medo? Um piso com uma destas 
quantias aqui referidas, porque seria absurda? 
Será que os outros Poderes pagam menos aos 
seus quadros nas diversas unidades da Federa
ção? Impossível, companheiros, concordarmos 
com estes procedimentos discriminadores, sob o 
discurso da falta de recursos. 

Assusta-me e entr_istece-rne perder a oportu
nidade de, na LDB, corrigir resultados de outras 
iniciativas que- têm sido aprovados neste Congres
so e que entendemos como retrocesso na história 
de nossa educação e desrespeito com a socieda
de brasileira. Por exemplo: a instituição de um pro
cesso aligeirado de avaliação, através de uma me
dida provisória, dispensando uma proposta discuti
da, amadurecida e detalhada, constante da pro
posta de LDB e que traduz um grau avançado de 
amadurecimento do setor; este projeto de escolha 
de dirigentes a que já me referi; a criação de um 
sistema nacional de educação tecnológica, corno 
se esta alternativa educacional fosse ·um compo
nente isolado e independente do que denomina
mos de sistema nacional de educação, contrarian
do uma luta histórica de aproximar o conhecimen
to acadêmico do profissionalizante, de. aproximar 
o pensar e o fazer, eliminando a concepção de 
uma educação desagregada, dicotomizada. No 
momento em que o mundo do trabalho e o zelo 
pela cidadania plena exige uma elevação do ní
vel de nossa população em geral, de um conhe
cimento polivalente, a lei retrocede e contraria 
esse· caminho que vem sendo desenhado pela 
sociedade, dentro do processo educativo. Nesse 
sentido, é bom que fiquemos prevenidos: o pro
jeto que a imprensa vem anunciando e que será 
entregue, a este Congresso nos próximos dias 
sobre educação tecnológica confirma e procura 
concretizar este equívoco na criação do citado 
sistema. O meu desejo é o de que na LDB deixe
mos algo garantido que amenize os males advin
des de medidas como estas. 

Inegavelmente o Governo merece um elogio: 
ele tem um consistente projeto, demro de suas 
perspectivas. Uma pedra que se mexa: no jogo in
terfere em muitas outras. EdocaÇ\10 .. é um belo 
exemplo. Vejamos: autonomia uri"ersilária - ela é 
trabalhada dentro da mesma direção· de desmoro
namento, na PEC 233196; o foi no projeto de esco
lha de dirigentes e na PEC que criou o Conselho 
Nacional de Educação e a chamaáa avaliação ins
titucional; por último, no dia 06.02, foi colocada 
uma emenda na PEC 61/96, referendando o que 
está na 233/96 (aqui vale cllamar a atenção que 
esta PEC talvez tenha sido aqvela Q):Je mais rece
beu a aprovação de todos os segmen-tos, inclusive 
o nosso, de oposição). E, sem dúvida, llá um tra
balho intenso para que também o seja na LDB: E 
assim tem sido com relação à educação infantil e 
média, aos inativos e pensionistas, t. carreira e ao 
salário. 

Tudo isso que falei me leva a veementemen
te convidar meus Pares aqui presentes para que 
façamos uma discussão sem pressa, democrática 
em busca de uma conciliaçao aberta,. atingindo o 
melhor consenso possível. nã<l perclendo a oportu
nidade de ter na relataria da maléria um dos mais 
ilustres defensores da educação brnsifeíra Não fa
çamos, na LDB, eco aos retrecessos e às violên
cias que vêm sendo feitas através de outras inicia
tivas na área educacional. 

Agradeço a atenção,· certa de "que desenvol-
. veremos aqui um bom trabalho, condfzente com o 

nível de informação e dignidada pessoal dos nos
sos Parlamentares, em oome de uma melhor edu

. cação para nosso povo. . . 

O SR. PRESIDENTE-(José Samey)- A Presi
d\'!ncia esclarece ao Plenário que este. é o momento 
para os Srs. Senadores usarem de palavra, se o de
sejarem, para encaminharem a votação, uma vez 
que na votação dos destaques, de acordo com o Re
gimento, só poderão falar o aulrlr do requerimento 
de destaque e o autor da emenda 

O SR. LOCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidénte, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (JoséSamEiy)- Concedo 
. a palavra ao nobre Senador lú::io Alcântara, para 
encaminhar a votação. 

O SR. L0CIO ALCÂNTARA (PSID&CE. Para 
encaminhar a votação. Sem nevísão oo orador) - Sr. 
Presidente; Sr"s. Senadoras e Srs. senactores, con
sidero de grande significado a volaÇãO. do substituti
vo de autoria do nobre Senador Daroy Ribeiro ao 
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Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
Devo dizer que se trata de um exemplo de como a 
discussão no Legislativo pode permitir o aperfeiçoa-
mento de um diploma legal. · 

O projeto que estava aqui no Senado, oriundo 
da Câmara, depois de muitas discussões, sofreu 
uma série de alterações. Por um processo de aproxi
mação sucessiva, chegamos a um texto que, de cer
ta maneira, reflete a média do pensamento da Casa 
Até algumas manifestações vigorosas de oposição 
ao primeiro texto, apresentado pelo Senador Darcy 
Ribeiro, esmaeceram ao longo desse processo, no 
qual S. Ex' assimilou contribuições de diversos Se
nadores que, por sua vez, receberam sugestões de 
instituições educacionais, de órgãos de classe e da 
própria sodedade. 

Quero registrar aqui alguns tópicos que julgo 
de grande ifr!lortância nesse substiMivo, que está 
sendo objeto de votação, e que, evidentemente, ain
da poderá sofrer alguma alteração em função dos 
destaques que foram requeridos. 

A Constituição de 1988, alravés do art. 22, 
XXIV, manteve a alribuição privativa da União dele
gislar sobre as diretrizes e bases da educação na
cional. Valando-se da possibilidade de reformular 
toda a edLK:ação, por meio de legislação, foi propos
ta nova Lei de Diretrizes e Bases que ora estamos 
examinando no Senado Federal. 

O SubstiMivo ao Projeto de Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação -do Senado Federal procurou eli
minar as inconstitucionalidades apresentadas no 
projeto originário da Câmara. Diria mais, além das 
inconstitucionalidades, o excesso de detalhamento 
que o projeto tinha, pois era um projeto caudaloso. 
Agora, enxugamos o projeto para dar as grandes di
retrizes da educação nacional. 

TraMe de um projeto enxuto, com apenas 86 
artigos. Os detalhes e a regulamentação excessiva 
são evitados, por se considerar que a educação 
deve estar aberta a inovações e novas possibifida
des. 

O principio da descentralização é fortalecido, 
abtindo mais espaço para deliberações dos siste
mas de ensino, e da própria escola, em respe~o às 
especificidades e peculiaridades regionais. 

Hã uma clara definição das atribuições dos en
tes da Federação. Entre as atribuições da . União 
destaca-se a promoção de processo nacional de 
avaliação do rendimento escolar no ensino funda
mental, médio e superior. Cabe, também, à União a 
manutenção de processo nacional de avaliação das 

instituições de ensino superior. Os Estados e o Dis
trito Federal passam a ter destaque na formação de 
professores, além de assegurar o ensino fundamen
tal e oferecer com prioridade o ensino médio. Já os 
Municípios devem garantir o ensino fundamental e, 
em seguida, a educação infantil, sendo-lhes vedada 
novas iniciativas na educação do superior. 

Outro aspecto positivo é o alto grau de auto
nomia atribuído às escolas. A gestão democrática 
do ensino público prevê a participação efetiva das 
commidades escolar e local nos conselhos esco
lares. 

Na educação básica os currículos terão uma 
base nacional a ser complementada pelos sistemas 
de ensino· e escolas. HolNe a preocupação de pre
servá-los de 5obreearga excessiva de disciplinas, · 
prejudicial ao desenvolvimento de competências e 
habilidade básicas. 

A educação profissional é tratada de forma glo
bal e flexível, merecendo destaque de as escolas 
profissionalizantes oferecerem cursos especiais à 
comunidade, condicionada a matrícula à capacidade 
de aprove~ento e não necessariamente ao.· nível 
de escolaridade. 

No ensino superior vale ressaltar que a autori
zação de cursos, assim como o crédenciamento das 
instituições de ensino passam a ter prazo lim~o. 
com renovação dependénte de avaliação. 

O Su~utivo inova ao permitir a criação de 
universidades especializadas por campo do saber, 
eliminando a necessidade de uma instituição aluar, 
muitas vezes sem concfiÇiles, em diversas áreas do 
conhecimento. 

Passa a ser exigido dos profEissores das insti
tuições de ensino superior públicas o mfnimo de oito 
horas semanais de aulas. 

Embora os princípios do Plano de Carreira 
sejam abordados de forma genérica, de modo a 
evitar a intromissão em competência do Poder 
Executivo, ficam assegurados ingressos exclusiva
mente por concurso de provas e títulos, incentivos 
à titulação e à produtividade· e perfodo reservado a 
estudos, planejamento e avaliação· incluídos. na 
carga de trabalho. 

No que se refere aos recursos financeiros, o 
Substitutivo especifica o que deve ou não ser consi
derado como despesa de manutenção e desenvoM
mento de ensino, na aplicação do percentual da re
ceita de impostos estabelecido no arL 212 da Cons
tituição. 
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São estabelecidos critérios de transferência 
de recursos entre as esferas de governo com o 
objetivo de atender prioritariamente a um padrão 
mínimo de oportunidades educacionais para o 
ensino fundamental, baseado no cálculo de cus
to mínimo por aluno. A ação supletiva e redistri
butiva da União e dos Estados obedecerá fórmu
la de domínio público que inclua a capacidade 
de atendimento e a medida do esforço fiscal da 
unidade fede~ada em favor da educação. Com 
base nesses critérios, a União poderá fazer tam
bém transferência direta de recursos a estabel!l
cimentos de ensino. 

Destaca-se também a divulgação periódica. em 
linguagem clara e acessível, da destinação dos re-
cursos públicos.. · 

Por fim, a explicitação da possibilidade de con
cessão de bolsas de estudo para alunos de escolas 
públicas se reveste da maior importância 

De acordo com "l:lados oficiais, entre os 32 mi
lhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza, cer
ca de 15 milhões são crianças e jovens. Para garan
tir sua própria sobrevivência essas crianças são ob
rigadas a trabalhar, existindo hoje no País cerca de 
14 milhões de jovens trabalhadores. Dessa forma, 
15% das crianÇas brasileiraS entre 1 O e 13 anos de 
idade têm alguma ocupação. Esse percentual sobe 
para 65% se consideramos os jovens entre 1 O e·17 
anos de idade. · 

Por isso,. apresentei emenda, acatada pelo 
Relator, no sentido de que se preveja a possibili
dade de se conceder bolsa a estudante, mesmo 
na escola pública, para evitar a evasão escolar, ou 
seja, para aqueles que precisam sair da escola 
para trabalhar e ajudar à família~ ·evidentemente 
dentro das possibilidades de cada MÍJÍlicípio ou de 
cada Estado. 

Sr. Presidente, Sr"s ·e Srs. Senadores, diante 
de alguns dos elementos que alinhei; e'que, a meu 
ver, são relevantes no Substitutivo do Senador 
Darcy Ribeiro; · encaminhamos favoraVelmente, 
acreditando que a nova lei básica sobre educação 
nacional abre uin novo campo e permite um pro
cesso permanente de inovação da educação brasi
leira. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Continua 

o enpaminhamento da votação. 
· A SRA. EMILIA FERNANDES- Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra, para encaminhar a votação, à nobre Se
nadora Emilia Fernandes. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Para 
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. 
Senadores, estamos chegando à etapa conclusiva 
de um trabalho dedicado, de um trabalho profunda
mente envolvente e, acima de tudo, de muita res
ponsabilidade para todos os integrantes do Senado 
Federal. 

Tão logo chegamos aqui no ano passado, 
corno ex-professora, no exercício há mais de 23 
anos, e militante sindical, agora incumbida pelo povo 
do Rio Grande do Sul de também representá-los no 
Senado Federal, demos continuidade àquilo que.iã 
vínhamos fazendo durante a nossa traje1ória como 
educadora Apuramos e verificamos como estava o 
andamento da Lei de Diretrizes e Bases. E todas as 
nossas participações e manifestações sempre foram 
objetivando a agilização e a contribuição para uma 
lei que se voltasse realmente aos interesses do povo 
brasileiro e aos objetivos maiores que uma nação 
deve ter, quando assume a Educação como um 
compromisso. 

O que temos assistido durante toda a nossa 
vida é que a Educação nunca foi encarada como 
uma questão estratégica básica para o País, como 

· algo que pode alavancar o desenvolvimento econõ
mico para oferecer conhecimento para o pleno ei<er
cício da cidadania e conseqüente desenvolvimento 
social. 

Os governos sempre olharam a Educação 
·corno gasto, quando deveria ser priorizada como um 
lucrativo investimento. 

É por isso que, às véSperas do ano ·2.000, te
mos problemas de toda ordem relacionados com a 
Educação, que vêm des'de as verbas necessá
rias, de gerenciamento, necessidade de chegar 
de fato ao aluno, premên.cia de diminuir a buro
cracia; temos também o problema dos profe5siJ
res como um dos mais graves, por continuarem 
desvalorizados, mal-remunerados,. · precisando 
urgentemente de uma melhor formação, de uma 
atualização constante e de um aperfeiçoamento 
para poderem acompanhar o desenvolvimento 
tecnológico e social, não. apenas do Brasil, mas 
do mundo todo; temos problemas com material 
pedagógico e tecnológico; temos, ainda, muitas 
escolas em precárias condições para oferecer 
um trabalho de qualidade com bibliotecas e labo
ratórios deficientes; temos currículos, com con-
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teúdos, que ainda precisam ser constantemente 
avaliados; material didático, como livros, projetos 
de atualização, que precisam S!)r revisados pelo 
Governo; prioridades e metas bem definidas, atra
vés de um processo de participação e de compro
misso colativo. Também, em nosso entendimento, 
essa uma questão que precisa de uma atenção 
especial. 

Entendemos que a gestão participativa, onde 
pais, alunos e professores conhecem a realidade 
das suas escolas e lutam, em conjunto, pela melho
ria da qualidade do ensino, é uma das formas, sem 
dúvida, de chegarmos àquele estágio que tantos al
mejam. 

Precisamos buscar formas urgentes de dimi
nuir a repetência e a evasão. Não podemos conti
nuar admitindo que o tempo médio para se concluir 
o ensino de primeiro grau, de 8 anos, seja hoje efe
tuado em 12 anos, e muitos até mesmo não o con
cluem. 

Por isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, entendemos que, a partir deste momento, cons
truída uma Lei de Diretlizes e Bases da Educação 
nacional, num primeiro instante, precisamos OI.Nir 
mais a sociedade, e lutamos por isso, e consegui-
mos essa participação. · 

Defendíamos um projeto que já estava pronto, 
trabalhado pela sociedade, vindo da Câmara dos 
Deputados. Mas não foi o .entendimento do Senado 
Federal, não foi o entendimento do Sr. Relator. Mas 
participamos efetivamente, buscando aprimorá-lo. 
Portanto, queremos crer que, para a Educação, 
corno um dos pontas mais críticos, um dos grandes 
desafios deste final de século e da Governa que aí 
está, será dada uma atenção especial. 

O Brasil vive um momento rico na Educação, 
porque todos, Governos, Estados, Municípios e edu
cadores estão clamando por mudanças. E há um 
consenso na sociedade de que a educação é tunda
mental e se encontra· em estado caótica. Por isso, 
todos são importantes instrumentos na idéia de que 
a educação é uma questão estratégica, direito de to
dos e responsabilidade da Estada. 

É com esse sentimento ainda que, durante o 
desenrolar" desta sessão, trazemos alguns desta
ques que serão solicitados para buscar cada vez 
mais a aperfeiçoamento dessa lei, que estamos nos 
pronunciando. 

Entendemos que o Brasil precisa urgentemente 
de uma nova lei, mas de uma lei que seja adequada 

aos anseios da sociedade brasileira E esse objetivo 
deverá ser perseguido e construído por toda a socíe
dade, e, principal mente, pelos estudantes e educa
dores. 

Muito obrigada 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra ao Senador Sebastião Rocha, para enca
minhar a votação. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Srts e Srs. Senadores, em nome da Lide
rança do PDT, manifesto a nossa imensa satisfa
ção em estarmos definitivamente, no dia de hoje, 
deliberando sobre a nova Lei de Diretrizes e Bases 
para a Educação. 

E não poderia, neste momento, deixar de re
conhe<:er o trabalho árduo e profícuo do Senador 
Darcy Ribeiro, membro da nossa Bancada, e que 
conseguiu aliar de forma satisfatória a defesa dos 
seus princípios, daquilo que considera como eficaz 
para a nova Lei de Diretrizes e Bases, com a flexi
bilidade própria dos democratas que aceitam as 
opiniões que vêm dos outros. E o Senador Dárcy 
Ribeiro conseguiu, no final de todo este esforço, 
um trabalho que certamente demandou muitas ho
ras de sono e um esforço física bastante intenso, 
mas que finalmente chegamos a um ponto em 
que, graças à contribuição também das Lideranças 
Partidárias nesta Casa, alcançamos praticamente 
o consenso, pelo menos no encanninhamento da 
votação da Lei e sobretudo na questão das desta
ques. 

Quero, mais uma vez, em nome da Bancada, 
ressaltar que tanlo eu quanto a Senadora Júnia Ma
rise, membros do PDT, apresentamos várias emen
das, umas aceitas, outras rejeitadas. T arnbém a Li
derança do PDT, através da Senadora Júnia Marise, 
apnesentou cinco destaques, que visam, principal
mente em dois deles, garantir a gratuidade para o 
ensino, para o atendimento em creches e pré-escola 
e para o atendimento educacionru especializado aos 
portadores de necessidades educativas. 

Em outro destaque, a Uder da PDT pede a 
aprovação de uma emenda que prevê menos rigor 
quanio à duração de três anos para o ensino médio, 
penmitindo aos superdotados, even" almente, con
cluírem o curso em um período 1nferiar aos três 
anos. E propõe ainda, numa outra emenda, na 
qual solicitamos o destaque, a extinção da exigibi
lidade dos exames vestibulares, sem deixar de re
conhecer que em algum nível algum tipo de sele-
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ção precisa ser feito, decorrente sobretudo das va
gas. O que a Senadora Júnia Marise solicita no seu 
pedido de destaque é que da Lei não conste a exigi· 
bilidade do exame vestibular, considerando outros 
modelos e a possibilidade futura de que outros crité- · 
rios possam ser utilizados para que o estudante te
nha o seu acesso garantido do ensino médio à uni
versidade. 

São essas as nossas considerações, Sr. Presi
dente. Encaminhamos favoravelmente a votação do 
projeto, com a defesa desses destaques que acabei 
de relatar. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a 
palavra o Senador Hugo Napoleão. · 

O SR. HUGO NAPOLEÃO {PFl-PI. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, enfim o Plenário do Senado Federal 
vota a nova lei de Diretrizes e Bases através do 
Substitutivo da lavra do eminente, experiente e com
petente Senador Darcy Ribeiro. 

Acredito que os pontos fundamentais já foram 
aqui abordados. Eu não gostaria de deixar de men
cionar alguns e de abordar os destaques do PFl so
bre a matéria: 

É preciso dizer, primeiro, que o Projeto de Lei, 
na forma do Substitutivo, realça as funções da União 
·e estabelece, a meu ver, uma correta avaliação do 
ensino superior. Essa foi, aliás, Sr. Presidente, no 
Governo de V. Ex" lima das preocupações: a avalia
ção do ensino através do INEP - Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais, que chegou 
a fazer convênio com a Fundação Carlos Chagas, 
para avaliação e reavaliação do ensino. Foi uma das 
diretrizes de V. Exª ao tempo em que eu, com muita 
honra, ocupei o cargo de Minístro de Estado da Edu
cação. 

Outra circunstância é a de que os Estados pas
sam a ter também um papel fundamental na forma
ção dos professores e que os Municípios só passa
rão a dedicar-se a outros graus na medida em que 
satisfizerem o ensino fundamental. Assim, estabele
ceu o Projeto, na forma do Substitutivo, qúe a edu
cação básica é dividida em educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio. Não se esqueceu da 
educação de jovens e adultos, mantendo um siste
ma de cursos que, a meu ver, é adequado, e deu 
uma fi exibi !idade para o tratamento da educação 
profissional na sua globalidade. E mais: delineou os 
campos principais da educação superior, aperfei
çoou ~ sistema de transferência de recursos e criou 

institutos superiores de educação destinados à for
mação de professores. 

Já era tempo de tomarmos essa atitude, pois 
a nossa lei de Diretrizes e Bases, como todos sa
bemos, com mais de 30 anos, estava superada O 
PFl, então - e digo, para concluir -, apresentou 
cinco destaques, na forma dos acertos com as U
deranças. em uma reunião presidida por V. ExB. 
Os destaques são quatro, de autoria do eminente 
Senador Josaphat Marinho, que certamente, por 
ocasião do seu encaminhamento, falará e defen
derá melhor do que eu. Um deles visa substituir a 
expressão "obrigatório e gratuito", do art. 52, por 
"facultativo", e transferir para o art. 28 a expressão 
"gratuito". 

Os outros três referem-se ao Conselho Nacio
nal de Educação, que S. Exª deseja ver aprovado 
por meio de lei, uma vez que, conceitualmente, rea
ge à criação dessa instituição mediante medida pro
visória 

E a ultima é a Emenda n" 226, de autoria do 
Senador Antonio Carlos Magalhães, que procura, 
no ai'!. 47, 11, fazer com que, nas universidades, 
a maioria de seus docentes em tempo integral e 
com titulação em nível de espE1(:ialização, mes
trado ou doutorado, tenham acesso a ela Hoje, 
pelo Substitutivo do Senador Darcy Ribeiro, só 
podem chegar a lecionar aqueles que tiverem 
mestrado e doutorado. 

Como isso é extremamente difícil na maioria 
dos Estados brasileiros - hoje, talvez só o eixo Rio
São Paulo tenha condições de atender a esse dispo
sitivo -, tem sentido a emenda de autoria do Senador 
Antonio Carlos Magalhães, que também, à seme
lhança do Senador Josaphat Marinho, deverá defen
dé-la por ocasião do destaque, explicando-a melhor 
do que eu. A emenda dá a abrangência para que a 
maioria dos 26 Estados do nosso País tenha condi
ções de prosseguir no ensino superior oom aqueles 
que detiverem cursos de especialização, mestrado e 
doutorado. 

Portanto, Sr. Presidente, era o que tinha a di
zer, louvando que esta Casa chegue, finalmente, 
àquilo que desejamos, a elaboração dessa lei. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Concedo 
a palavra ao nobre Senador Antonio Garfos Valada
res. 

O Sfl. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Para encaminhar. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente. Srªs e Srs. Senadores, em 
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primeiro lugar, gostaria de enaltecer, em nome do 
Partido Socialista Brasileiro, que ora represento, a 
condutademocrátíca do autor do Substitutivo, Sena
. dor Darcy Ribeiro, que se portou de uma forma bas
tante liberal. 

E não poderia deixar de ser assim, haja vista 
que essa Lei, fundamental para o desenvolvimento 
do Brasil, para ser aplicável à nossa realidade, 
precisaria ser discutida, debatida nos seus mini
mos detalhes. 

Para tanto, S. Ex" teve a paciência de 
aprofundar o assunto, ouvindo não só autori
dades da. Educação, mas, principalmente, 
ouvindo seus companheiros de trabalho; os 
Senadores, nas comissões competentes, 
principalmente a Comissão de Educação, 
onde foram apresentadas diversas emendas 
pelos diversos Partidos políticos, o que con
figura um projeto mais próximo do ideal, rep
resentativo da vontade daqueles que repre
sentam os Estados, que são os Senadores 
da República. 

Precisamos, com urgência, remodelar o sis
tema educacional no Brasil, introduzindo novos 
métodos, para que o analfabetismo que ainda 
campeia, principalmente nas regiões mais po
bres, seja erradicado. Basta dizer que na zona 
rural existe um índice altíssimo de analfabetis- · 
mo, 35,1 %. Dados recentemente divulgados pelo 
IBGE também demonstram que a educação deve 
ser a .prioridade ímpar, porque, do contrário, ja
mais atingiremos o nível que estamos a buscar; 
de um país desenvolvido. Como podemos espe- ~ 
rar que o Brasil ingresse numa economia globali-· 
zada sem os seus jovens saberem lidar com um 
computador? 

A socióloga Ana Lúcia Sabóia afirmou, re
centemente, em reportagem no Jornal do Bra
sil, que apenas 38% de nossas crianças entre 4. 
e 13 anos estão matriculadas em alguma escola, 
o que revela uma vergonhosa decadência do eri~ 
sino no Brasil. Ou seja, 62% das nossas crian
ças na faixa de 4 a 13 anos estão fora da esco
la Isso é inconcebível num país que deseja in
gressar entre a11ueles que estão no Primeiro 
Mundo. Na faixa entre 11 e 17 anos existem 4 
milhões de crianças fora da escola. O Fundo das 
Nações Unidas para a Infância e a Adolescência 
admite que o índice aceitável, estabelecido e re
conhecido mundialmente, deve ser de 5%. O 
Brasil, no Terceiro Mundo, está no 72 lugar em 

termos de analfabetismo, perdendoatéparaNicará
gua,JamaicaeCuba. 

Sr. Presidente, considero da mais "alta impor
tância a aprovação dessa matéria o mais rápido 
possível, porque ela vem prestigiar e colocar nos 
seus devidos termos, no seu devido lugar, o ensi
no fundamental, o sistema educacional da infân
cia, o Primeiro Grau, enfim, a valorização do pro
fessor, o treinamento, a atualização dessa classe, 
tão necessária ao aperfeiçoamento da educação 
no Brasil. 

O nosso Partido encaminha favoravelmente 
esse projeto, sem prejuízo de alguns destaques que 
foram apresentados por diversos Partidos e que me
recerão aqui, por ocasião do seu encaminhamen.to, 
o debate, a discussão. 

Por parte de nosso Partido, apnesentamos na 
Comissão de Educação nove emendas. Foram aprtr 
vadas pelo Relator, conseqOentemente, peio Sena
dor Darcy Ribeiro, cinco emendas. Nós nos conside
rávamos satisfeitos. Entretanto, na última reunião de 
Lideranças, realizada no gabinete do Presidente 
José Samey, o Partido dos Trabalhadores, que ha
via apresentado outras emendas, pediu ao nosso 
Partido que assumisse cinco emendas de sua auJo
ria, u assim o fizemos, certos de que estamos que
rendo aparfeiçoar mais ainda o trabalho gigantesco 
do Senador Darcy Ribeiro. 

Tenho certeza absoluta de que daqui sairá um 
projeto· exemplar, que será apreciado o mais rápido 
passivei pela Câmara dos Deputados e sancionado 
pelo Presidente da República, a lei maior que signifi
ca a independência da educação no Brasil, a salva
ção de n~ssa juventude e o . engrandecimen10 do 
nosso País, com. o desenvolvimento conseqüente 
que daí surgirá 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Mindo Porto. 

. O SR. ARLINDO PORTO (PTB-MG. Para en
caminhar.) - Sr. Presidente; Sr"s e Srs. Senado
res, no momento em que o Senado Federal inicia 
o período de discussão e votação, em plenário, da 
proposta de uma nova Lei de Oiretrizes e Bases 
da Educação Nacional, sinto-me na obrigação de 
submete: a este Plenário algumas considerações 
significativas para o sistema federal de ensino su
perior. 

Sem analisar em profundidade o importância 
que tem para o ensino superior no Brasil a presen
ça d~ instituições privadas, confessionais ou não 
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- mas reconhecendo o valor de sua presença no 
meio universitário-, quero, hoje, apresentar questõ
es de destaque, mesmo lembrando que vários cami
·nhos já foram percorridos por esse projeto da LDB, 
desde que foi apresentado à Câmara dos Deputados 
oito anos atrás, por um brilhante Professor, co-esta
duano e ex-Deputado, Octávio Elísio Alves de Brito. 

Mesmo sem ter muita condição de alterar, 
ou até aprimorar, o projeto que estamos ·anali
sando, preciso alertar os meus pares, neste ple
nário, para tópicos que podem, inclusive, ajudá
los na formação de suas opiniões a respeito des
te projeto tão emendado e das próprias universi
dades federais. 

Nesta ordem, darlamos precedência às seguin
tes questões: 

a) devemos ter a LDB que galvanize a partici
pação de todos os agentes educacionais e da so
ciedade para que não seja letra morta e, pelo con
trário, impulsione o processo educacional. Isso 
exíge sintonia com as manifeslações reiteradas e 
já muito conhecidas de inúmeras entidades e as
sociações voltadas ao trabalho cotidiano da edu-
cação; -

b) usar· de toda força para projeção no futuro, 
criando alto patamar de envolvimento da Nação, 
constituindo elevada meta de alargameirto da 
àbraogência, da cobertura, de processo educacio
nal em todos os níveis. Lutar contra a redução em 
razão de pessimistas constatações de possibilida
des atuais; 

c) lutar pelo Plano Nacional de Educação for
mulado pelo trabalho coordenado do Fórum Nacio
nal de Educação, como pilarda ·participaÇão.da so
ciedade em projeto de méâió ·prazo: Isso exige ó 
restabelecimento dessas estruturas, de inodo claro e 
inequívoco, no projeto; · 

d) abrangência de ensino básico que não deve 
ser reduzido, nem em conteúdo, nem mesmo para 
receber introjeção de .ensino subStitutivo. Emprestar 
força ao ensino- do trabalhador, que tem de ser am
plo para ser Hbertário; .. 

: e) ensino tecnológiéo pr~s~ondo ensino l:iá
sico completo. A formação de recursos humanos no 
capitalismo moderno exige abrangência de formação 
e nada melhora com antecipação do ensino tecnoló
gico; 

I) manutenção das características fundamen
tais da universidade, através do ensino, pesquisa e 

extensão, de modo indissociável, para alcance da 
qualidade e realização de seu papel social; 

g) compromisso do Estado para com a univer
sidade pública como forma única de manter sistema 
de qualidade, que deverá ser visto como instrumen
to estratégico para desenvolvimento social; 

h) previsão de campo de autonomia das uni
versidades públicas como prioritário para o desen
volvimento acadêmico, sendo exigente de alto com
promisso do Estado. 

Enfim, agradeço a atenção de V. Ex"s e regis
tro por oportuno que as ponderações que aqui apre
sentei são frutos de estudos, projetes e avaliações 
originárias de debates com entidades e seguimentos 
da sociedade e, em especial, com a Associação Na
cional de DirigenteS de InstitUições Fécfei'ais-de En
sino Superior, ANDIFES, através do Reitor Nestor 
Barbosa de Andrade. 

Finalizando, comunico ao Sr. Presidente e aos 
demais pares que o encaminhamento e defesa dos 
destaques do PTB serão feitos pela nobre Senadora 
Emília Fe(rlandes. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Roberto Requião, para 
encaminhar a votação. · · · · 

o SFI:' ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. ~~E?sidente, desanimado que estav!l, até 
este· momento, com a perspectiva da aprovação 
da Lei de Patentes pelo Senado, com a perspecti
va concreta da aprovação do financiamento da 
Raytheon, recobro o meu entusiasmo nesta ses
são, quando o SenadO da República irá votar o 
Projeto do Senador Darcy Ribeiro sobre ·a Lei de 
Diretrizes e Bases da Edueação nacional, urn pro
jeto que respeita os principies da Federação e da· 
República, dando autonomia e flexibilidade à ação 
dos Estados, garantindo o princípio republicano da · 
coisa pública, da universidade pública para todos 
os cidadãos. · 

O nosso Relator, Senador Darcy Ribeiro, foi 
extremamente flexível às propostas construtivas 
que foram apresentadas por importantes seg
mentos das organizações de professores. E 
esse projeto se soma aos aspectos mais positi
vos do Governo Federal, representados pela 
ação do Ministério da Educação, do Ministro 
Paulo Renato. 



254 ANAIS 00 SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

Pessoalmente, levantei apenas um desta
que que se refere ao desvio de recursos cons
titucionais, das reservas constitucionais, de 
·recursos orçamentários da União, dos Es'tados 
e dos Municípios para a Educação, através do 
pagamento de inatlvos e pensionistas, contri
buindo os ativos com parte do seu salário para 
o Fundo Previdenciário, que não é absorvido 
pelas verbas da Educação. 
• Quero dizer que apoiarei também a emenda 
do Senador Josaphat Marinho, estabelecendo a 
obrigatoriedade de que o Conselho Federal de 
Educação seja, ao fim e ao cabo, estabelecido por 
lei, não significando isso uma crítica ao Conselho 
Emergencial criado por medida provisória do Pre
sidente da República, orientado por seu Ministro 
da Educação. Um conselho necessário, diante das 
mazelas do anterior, mas que deve ter a proviso
riedade da medi_da e, ao final e ao cabo, estabele
cido definitivamente por uma lei discutida em pro
fundidade pelo Congresso Nacional. 

De parabéns o Senado! De parabéns o Bra
sil, que certamente conqui:;tará na votação de 
hoje, com as emendas necessárias discutidas e 
votadas pelos Srs. Senadores, um belíssimo pro
jeto de lei que coroa, acima de tudo, o trabalho 
de educador, o trabalho antigo e profícuo do Se-
nador Darcy Ribeiro. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Se
nador Pedro Simon deseja encaminhar? 

O SR. PEDRO SIMON- Sim, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney} -. Con

cedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, 
para encaminhar votação. S. Ex• dispõe de cinco 
minutos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, faço mi
nhas as palavras do Senador Roberto Requião 
quando diz do grande momento que vive o Sena
do neste instante.· .. 

Creio que será muito difícil qúe ao longo des
ta Legislatura se vote uma matéria tão significativa 
como esta. Estamos aqui votando praticamente a 
lei que vai orientar, que vai regulamentar a nossa 
educação. Então, vamos repetir o qt.Je ê óbvio, Sr. 
Presidente. No mundo inteiro não houve povo que 
cresceu, que se desenvolveu, que progrediu que, 
em primeiro lugar, não tivesse ido até ele a educa
ção. Se olharmos a Alemanha e ó Japão, do pós
guerra, as mais diferentes civilizações, vamos veri-

ficar que, quando a educação cresceu, a cMiiza-
ção cresceu. · 

Lamentavelmente, pelas razões mais varia
das, ao longo da história, pelo menos de 1930 
para cá, todos tiveram preocupação com a educa
ção. Desde que o Dr. Getúlio Vargas criou o Minis
tério da Educação há um interesse de todos, até 

· por que não há candidato a prefeito, governador e 
à Presidência da República que não se elejam di
zendo sempre que a meta básica de seus gover
nos será a Educação. 

Creio que há sinceridade nisso. Não me pas
sa pela cabeça que o Senhor Fernando Henrique, 
quando abriu a sua mão, mostrando os seus de
dos, como o símbolo de sua campanha, ou o Sr. 
Collor de Mello, ou o Sr. Juscelino Kubitschek, 
seja quem for candidato à presidente ou a gover
nador, não tenha em mente que a educação é fun
damental. Lamentavelmente, ela pode ser funda
marital, mas ela não aparece. Nem sempre apare
cem resultados que dêem sustentação à platafor
ma eleitoral do Prefeito, do Governador ou do Pre
sidente da República. 

A lei que estamos votando hoje tem o signifi-
. cada de ser o início. t claro, Sr. Presidente, que 
se não houver vontade politica por parte dos go
vernantes, ela pode s~r a melhor das leis, mas,_ 
em sua aplicação, não resolverá nada. Nós apro
vamos a emenda constitucional do Senador João 
Calmon que determinava a aplicação de um per
centual para a Educação, mas Isso não está sendo 
aolicado e ninguém cobra absolutamente nada. O 
que vale é a decisão politica 

Creio que neste Governo do Presidente Fer
nando. Henrique Cardoso hâ um cidadão com essa 
disposição, que é o Ministro da Educação, Sr. 
Paulo Renato Souza. O Sr: Paulo Renato, pela 
sua formação, pela sua dedicação, pélo seu esfor-
. ço, pela sua experiência eomo Secretário de Edu- -
cação do honrado Governador Franco Montara, 
pela sua competência c:Omo reitor da grande Uni
versidade de Campinas, por- ter vivido no exllio, lá 
no Chile, em uma das horas mais bonitas daquele 
país, quando,- praticamente, o mundo inteiro, ·as 
pessoas refugiadas do Brasil, do Uruguai, da Ar
gentina, de vários países, inclusive o nosso atual 
Presidente, estavam debatendo, discutindo, estu
dando fórmulas tão importantes e tão necessárias 
à educação, indo à Europa, paSsando pelos Esta
dos Unidos, S. Ex" reúne condições de levar essa 
qu~tão adiante. 
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É uma questão, Sr. Presidente, sabe V. Exª 
como eu, em que a modernidade se faz necessá
ria, como a utilização da televisão, a educação à 
distância, porque lá no futuro, não vamos precisar 
tanto do professor - é claro que sempre vamos ter 
o professor, o orientador; o professor será sempre 
necessário. 

Diziam-me, outro dia, técnicos e médicos que 
eles não precisam mais fazer cursos de especiali
zação nos Estados Unidos ou na Europa, porque, 
via Internet, eles assistem a cirurgias e aulas em 
suas . próprias casas. Hoje, para se aperfeiçoar, 
para avançar, para ser um médico de alta especia
lização, pode-se fazer isso na própria residência, 
via Internet r 

Aí estão esses métodos modernos de educa
ção, de educação a distância, de formação de pro
fessores, seja no interior do Rio Grande do Sul ou 
no interior do Piauí. Por isso, o atual Ministro da 
Educação está dando um aparelho de televisão 
para cada escola a fim de ser implantado um canal 
interno de televisão para a formação e orientação 
de professores. 

Creio que estamos no caminho certo, Sr. Pre
sidente. Mas, na verdade, temos que ter a decisão 
e a vontade política. . .. 

Claro que a lei que vamos votar aqui terá 
grandes equívocos, Sr. Presidente, mas podere
mos saneá-la ali. Acredito que o Senado fez o seu 
papel. Leva o nome do Senador Darcy Ribeiro, 
essa figura realmente fantástica, criador da Uni
versidade de Brasília, criador, junto oom o Gover
nador Brizola, de uma fórmula que pode não ser 
de uso permanente, sob os argumento mais varia
dos, mas é uma grande fórmula; o homem· que de
bateu, que discutiu e que nos deu várias obras e 
que hoje saiu do hospital, à revelia dos seus oiécli
cos, para participar da votação deste projeto, que 
só aumenta o prestígio e a credibilidade do Sena
do. 

Votaremos o seu projeto, ·que retornará à 
Câmara, onde estarão o Substitutivo do Sr. Dar
cy· Ribeiro e o projeto original da Câmara. A Câ
mara lutou, se esforçou, .levou anos a fio para 
elaborar o seu projeto; nós estamos devolvendo 
um substitutivo e a Câmara, como órgão definiti
vo de votação, poderá escolher entre os dois, o 
seu, fruto do debate da sociedade,. e o projeto e 
o substitutivo do querido Senador Darcy Ribeiro, 
fruto da experiência, trabalho e da sinceridade 
apresentada pelo Senado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço 
aos Srs. Senadores que compareçam ao plenário 
para votação da matéria. 

A Presidência esclarece que a discussão da 
matéria foi encerrada no dia 25 de novembro de 
1995. Estamos em fase de encaminhamento. 

O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Conce
do a palavra ao Senador Edison Lobão. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

·neste instante os Lideres se reúnem para encon
trar urna solução a respeito do encaminhamento 
dos destaques. Eles não concluíram ainda a sua 
tarefa. Penso que este é um momento importante 
para a votação desta lei. Pediria a V. Exª que oon
cedesse mais algms minutos para que os Srs. Lí
deres possam concluir essa tarefa fundamental. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Vamos 
proceder à votação do Substitutivo, que é consen
sual, e, em seguida, suspenderemos a sessão, 
caso os Srs. Líderes não tenham chegado ainda a 
um acordo. 

.O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Conce
do a palavra ao Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, faltam poucos destaques para se
rem fechados entre as Uderanças. Portanto, creio 
que esse caminho que V. Exª pretende seguir é o in
dicado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vo
tação o Substitutivo com as correções propostas 
pelo Relator, que não alteram o mérito da matéria, 
oonforme ofício que acabou de ser lido, ressalva
das as emendas e as subemendas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado.(Palmas.) 

É o seguinte o substitutivo'· aprovado: 
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SUBSTITUTIVO DO SENADO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"-101, DE 1993 

(N"-1.258, de 1988, na Casa de origem) 

Flu dlr81rizes e Ilesa da ec~~àçio 
nacional. 

o Congl'8880 Nacional deCI ata: 

TfruLOI 
Da Educaçtlo 

AJt. 1 a A eclucaçAo abrange os processos for· 
matlvos que se desenvolvem na vida familiar, na 
convivência humana. no trabalho,rws insti!Uçi!es de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organi
ZBQOee da sociedade civil e nas l1'1lll1ifaslaç cultu
rais. 

Parágrafo único. A presente Lei disciplina a 
educaçllo ascoiar, que se desel\vOIIIe, predo~ 
temente. por meio de ensino, em ii'ISIIIIJiç6es pcó-

prias. 
(*) Refeito por incorreção no anterior. 

TITULOU 
Das Prfnclplos e Fina da Eclncaçtlo NacloMI 

AJt. 2'l A !!!I! Q1ÇIIo, dever da lamllla e do est. 
do, inspirada nos pr'.~ da ibardade e nos 
Ideais ela solidariedade tunana. 111m por flnalklade o 
pleno delsenwolvlmanta da pessoa, seu preparo psa 
o exen:fclo da ckladania e sua qualjllcaçilo para o 
trall!illlo.. 

AJt. 3ll O ensino sri mnstrac1o com bMa nos 
segúntas princ:fplos: .- ...... 

I - Igualdade da oonclçi!as para o IIC8II80 e 
pe~manêllc:ia na aacolc 

11 -liban:lada da aprancll!r, ensinar, pesqr I [ e 
divulgar a cullunl. o pan8amaniD. a arte e o saber: 

III - pluallsmo de ldéllll e da COI• "'I ç!las pa
dag6glcaa; 

IV - apreQO à llbeldada e à tllerancla; 
v - ooexlslência da instilliçl!as p!'ibJ!cas e pil

vadas ele ensino, inc:antlvando-s • oolabaraçlo ... 
tre Estado e a SIXIadacla: 

. VI - gl'llll idade. do ensino p{tllloo - aslal:i ala 
cimentos ollc:IIW; 

VIl - valorlzaçlo dos proftsaionllla do 8lllllno, 
garantindo, na forma da lei e raspailada a IUDnomla 
~ plano da c:analrll para o magillérlo 1)(1-
bllco, COC1) piso salarial prolilllllonal; 

VIII-~ damoc:lállca do ensino p'Hico, na 
fomla da laJ; 
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IX -:garantia da padn1o da qualidade. 

TITIJLO III 
Do DireitO lll Educaçtlo e do Dever da Educar 

Arl ~ O dever do Estado com a educaçilo 
será efetivado mediante a gamntia de : 

I - acesso ao ensino luldamenl:al. obrigatllrio e 
gratUIIO; 

11 - garantia de acesso ao ensino U1damental 
gra!Lito para os que nAo o ctnaram na idade pcó
pria; 

III - progressiva extensão da obrlgatlrledade e 
gra!Lidade ao ensino médio; 

IV - atendimento educacional especializado 
aos portadores de necessidades educativas esp&. 
eiais, preferencialmente na rede regular ele ensino; 

V - atendimento em creche e pré-escola às 
crianças de zero a seis anos de idade; 

VI - acesso aos· nlveis mais elevados do ensi
no, da pesquisa e da criaçaó artistica, segundo a ca
pacidade da cada un; 

VIl - oferta de ensino notLmo regular, ac1e1JJao 
do às c:onciQOes do educando; 

VIII- atandlmena ao educando, oo ensino fln. 
damental p(jllico, através de prognrmas suplemen
taras de malllrlal dld4tloo escolar, tJansporta, 1111-
mentaçilo e assistência à saúde; 

Art. 511 O acasso ào ensino obrigatório e gra
tuito 6 direito público subjelivo, podando qual
quer cldadAo, grupo de cldadb, assoclaçlo co
munitária. oro~ sindical, entlclllde da clas
se ou outra legalmente oonstltulda. a. ainda o MI
nistério Público, acionar o Podar PObllco~ exi-
gi-lo. . 

§ tA Compete ao PÍxler Pílbloo: 
I - recansaar a pop!•açllo - Idade aaoo1ar 

para o ensino flnlamenlal, bem como joVenl e 
eduiiDs que a ele nAo t1vemm • o; 

11 - fezer.Jha a chamada p"ibllca; e 
III - zelar, ju'1to - pala ou respocm4vels, pela 

fnlqQêncla à eaoola. 

§ 2.11 Qualquar das parta I'II8IICionlàll no C8o 
put .clestlll artigo tem legiliulcladlli ..,. pallcbw .no 
Poder Judlcl4rlo, sendo gratUia e de r11o aunário a 
açilo judicial COIIespondenta. 

§ 3ll Em tldaa aallllfenla adniullrballva, o Po
der Públléo asseglnri em pr:mairo lugar o ~ 
ao ensino obrlgat6rlo, nos t11rmoa do caput c1est111 •· 
ligo, oonteRl)lando em seguida oa c1arnr11a nivela e 
rmdaDd!!das de ensino, confonne IIII prioridades 
co~elegala. 
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§ 42 Co~vada a negfigência da autoridade 
co~tente para gatantir o oferecill'lentl do ensino 
obrigatório, podetá ela ser imputada por crime de 
responsabilidade. 

§ so O cumprimento da obrigatoriedade do 
ensino se fará mediante a freqOência à escola. as
seguradas outras alternativas para o seu cumpri
mento. 

Art 6" Além do ensino obriga1órlo e grat~Mo. 
são direitos dos pais ou responsáveis e aiiSIOS: · 

I - ter acesso a estabelecimeni:Í com· padrllo 
mínimo de qualidade, avaliado pelo Pot'er PüJiico, 
alcançando os Ír:únimos de dias letivos e horas-aula 
fixados nesta lei; · 

11 - receber informações sobre currfc:Uos, pro
gramas, avaliações do estabelecimen8l; e freqOên
cia e rendimento dos alunos. 

Art 72 São deveres dos pais e responsáveis: 
1 - matriruar no ensino obrigatório seus filhos 

e as crianças e adolescentes sob a sua guarda. ze
lando pela sua freqüência e rendiment:: escolares. 
ou assegurar alternativa satis!at6ria; 

11 - participar e colaborar com a assoàaçãn de 
pais e otira!l entidades de cooperaçao com a escola. 

TITULO IV 
Da Liberdade de Ensino· 

Art 8'l O ensino é fivre à Iniciativa privada, 
alendidas as seguintes condlçOes: 

I - a.nprimento das normas gerais de educa
ção nacicinal e do respectivo ·sistema de ensino; 

'I - autorização e avallaçao de qualidade pelo 
Poder Público~ 

III - capeddade de autollnanclamen, ressal
vado o previsto no Art 213 da ConstiluiçAo Fedenll. 

TITULO V 
Da Organlzaçl.o da EducaçiO Nacional 

Art 9'l A UniAo, oa Estados, o Distrito Fedenll e 
os Ml.ridpios organlzarllo, em regime de ootabolll
ção, seus respectivos sistemas de ensino. 

§ 1~ Caberá à União a Coordenação da politica 
nacional de educação, articulando os diferentes níveis 
e sistemas e exercendo função normativa, red"astributi
va e supletiva em relação às demais Instancias educa
cionais. 

§ ~ os sistemas de ensino terão liberdade de 
organização nos teiTI)Os da presente lei. · 

Art 1 O. A Urilio lncu"nbir~á de: 

I - elabomr o Pleno Nacicnal da Educação, em 
colaboraçao com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municfpios; 

11 - organizar, manter e desenvolver os ó!llllos 
e ii'ISiituiçOes oficiais do sistema federal de ensino e 
o dos T enritllrios; 

III - prestar assistância· tácnica e financeira aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios para o 
desenvolvimento da seus sistemas da ensino e o 
atendimento prioritário à escolaridade obrigatória. 
exercendo sua função redislributiva e sf..1)1etiva; 

IV- es1abelecer, em colaboração com os Esta
dos, o Oistrit) Federal e os Municlpios, competên
cias e diretrizes para o ensino fuldamental, que nor
tearao os currfruos e seus conteúdos mínimos, de 
modo a assegurar formação bésica comum; 

V - oote1ar, analisar e disseminar íntortnaQOes 
sobre a ediX:IIÇão; 

VI - assegtJ"III" processo nacional de avaliação 
do rendimentl escolar no ensino fundamental e mé-' 
dio, em colaboração com os sistemas de ensino, ~ 

jetivando a definição da prioridades e a melhoria da 
qualidade do ensino; 

VIl - baixar normas gerais sobre cursos de gra
duação e pós11raduação; 

VIII -assegurar processo nacional de avafllt
ção das instituições de ensino superior, com a coo
peração dos sistemas que tiverem responsabilidade 
sobre este nível da ensino; 

IX - autorizar, reconhecer, credenciar e super
visionar os cursos e as instituições de ensino ~. 
rior do seu sistema de ensino. · 

§ 1~ Para desempenhar as suas funçOes, a 
União fica autorizada a criar um órgão normalivo co
laborador. 

§ 2'l Para o cullllrimenb do disposi:l nos inci
sos V a IX, a União terá acesso a todos os dados e 
informações necessários de todos os eslabelecl
mentos e órgãos edi!CaCIQnais. 

§ 32 As allibúçOes constantes do inciso IX po
derão ser delegadas aos Estados e ao Distrito Fede
ral, desde que mantenham instituiçOes de ensino w
perior. 

§ 42 Os resultados dos processos de avaliação 
a que se referem os incisos VI e VIII orientarllo a po
litica educacional. 

Art. 11. Os Estados ineun"bir-59-lio de: 
I - organizar, manter e desenvolver seus slallt

mas de ensino; 
11 - exercer ação redístrilutiva e sf..1lletlva em 

relação aos seus Muridpios. particUarmenta no 
campo do ensino fu:1damental~ · 
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III -elaborar e exect.iar polftlcas e planos e:U- bale <:Ides, além de participar Integralmente dos pe-
cacionais, em consonância com as clrelrizee e pia- rlodos declcados ao planejamenlo, à avallaçAo e ao 
nos nacionais de edJ ocaç!lo, Integrando e coo• desenvolvimento profissional; 
nando as suas açOes e as dos seus M...Wcfpios; V - colaborar com as atividades de articulaçao 

IV - autorizar, reconhecer, credenciar, acom- da escola com as famfiias e a comt.ndade. 
panhar e avaliar os estabelecimentos do S6IJ sist&- Art. 15. Os sistemas de ensino definirão as nor-
ma de ensino; mas da geslao democ:télica do ensino p(bllco na 

V- assegurar o ensino fundamental e oferecer, educaçacfbâslca, de acordo com as suas pecuiiarl-
com prioridade, o ensino médio e a formaçao iXIs dacfes e confonne os seglintes princlplos: 
profissionais de educaçêo. 1 _ part1c1paçao dos doceulas na elabotaçao e 

Parágrafo único. Ao Distrito Federal apllcar-s&- e:or8C' ç11o do projeto pedagógico da escola; · 
ao as competências referenlas aos Estados 9 aos 11 _ partlclpaçlio das comt.ndadee escolar e b-
Municlpios. cal em conselhos escolares ou eqtjvalentes. 

. Art 12. Os Municlpios incumbir-se-ao de: Art. 16. Os sistemas de ensino asseglnrão 
I - organizar, manter e desenvolver soo sist&- - estabeleclmentols que os Integram progressl\l!lS 

ma de ensino, in1egrando-o com as polllicas 9 pia- graa de autonomia pedagógica e admlnlstrallva e 
nos educacionais da Uniao e dos Estados; de gestaa financeira. observadas as nçrmas gerais 

11 - exercer açao redis1rllutlva em relação ils de dlreiiD llnancàiO p(Jbllc:o 
suas escolas; Alt. 17. O siBiena federal de ensino COITPI!Bncle: 

III - baixar nonnas .complementares para o 1 - as lnstltuiçl5es de ensino mentidas pela 
seu sistema de ensino: Uniao; 

IV - oferecer, com absoluta prioridade, o en- 11 - as instituiçOés de ensino s~rlor criadas e 
sino fundamental e, em seguida, a educação infan- mantidas pela iniciativa privada. . 
til, vedada a atuação em outros níveis e mod~~a- Art. 18. Os sistemas de ensino dos Estados e 
des de ensino enquanto não estiverem plenam&n- do Distrito Federal COI11)ll!8ndent 
te atendidas as necessidades da sua ãrea de com- 1 - as instittiÇ15es de ensino mantidas pelo Po-
petência. der Público estadual e pelo Distrito Federal; 

Art 13. Os estabelecimen1Ds de ensino, sob a 11 - as instituk;IOes de ensino superior mantidas 
responsabilidade de sua direção, incunilir-se-ão, pelo Podar POblico municipal; 
respeitadas as normas comuns e as do seu sistema 111 - as instiluit;lOes de ensino fundamental e 
dé ensino, dA: médio a1âdãs -e mantidas pela inlcimiva privada. 

I -: eipbor,ar e executar sua proposta peda- Parágrafo (Jllco. No Distrito Federal. as lnstltú-
gógica; çOes de educação infantil, criadas e mantidas pela 

11 - adminis1rar seu pessoal e seus reMOS iniciativa privada, integram sau sis1ema de ensino. 
materiais e financeiros, na forma da lei; . Art. 19. Os sistemas mt.ncipals de ensino com-

III - velar pelo cumprimento do plano de ltaiJa. p!l!8ndem: 
lho de cada dooenle; 1 - as instiltiçOes do ensino fundamental; .,. 

IV - provar meios para a recuperaçao dos atJ. dio e de educaçlio Infantil mantidas pelo Poder Pú-
nos de menor rendmento; bllco municipal; 

V - articular-se com as famllias e a conuida- 11 _ as instiiUÇi5es de educaçêo Infantil criadas 
de, criando processos de integraçao da sociedade e mantidas pela lnldativa privada. 
comaescola; · 

VI - infonnar aos pais e responsâvels sobre a TfTuLO VI 
freqOência e o rendimento dos alunos, bem corro Dos NI'Yels 11 das Modallcladel de Fclucaçlo 11 Ensino 
sobre a execuçAo de sua proposta pedagógica. 

Art 14. Os docentes Incumbir-ilHo de: 
I - elabo!ar e cumprir o seu plano de trabalho, 

segundo a proposta pedagógica do estabelecimellto; 
11 -velar pela aprendizagem dos alunos; 
III - estabelecer estraláglas de ~ 

para os alunos de menor rendlmenlo; 
IV - mlnislrar os dias letivos e horas-sua esta-

CAPITuLO I 
Das Dlsposlç68& COmuns 

Art. 20. A educaçllo escolar se clvlde em: 
1 - educaçao béslca; 
11 - ensino Sl4*for. 
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CAPilULOII 
Da EducaÇao Básica 

SEÇÃOI 
Das Dlsposlçoes Gerais 

Art 21. A ed~X!~Çêo básica, composta pela 
educação infantil, pelo ensino b1damenlal e pelo 
ensino médio, poderá organizar-se por séries 
anuais, perfodos semestrais, ciclos, grupos cfesse. 
riados, com base na Idade, competências e outros 
critérios, além de ·outras formas de organlzaçllo, 
s~e que o inlaresse do processo de aprendiza-
gem assim o A!COmendar. . 

§ 1!1.A escola pod8n1 reclassillcaros alunos, in
clusive quando se tratar de lnlnsferências entre es
tabelecimentos situados no Pafs e no exterior, tendo 
como base as normas curriciJar8s gerais. 

§ 2.'1. O calenclérlo escolar devenl adequar-se 
às pecuiarlclades reo!onals, inclusive climáticas e 
economlcas, a critérló do respectivo s~rna de 
ensino, sem com Isso naduzir a cruga letfva previs-
ta nesta Lei. , 

Art 22. A educaç!lo béslca nagüar organizar
se-é de acordo com as seguinllls normas coriuls: 

I - a carga horária miníma anual sem de oilo
centas horas, distribuidas por um minimo de duzen
tos dias de efelivo trabalho escolar, excluindo o tem
po naservado aos exames finais, quando·houver; 

11 - a classificaçao em qualquer série, exceto a 
primeira do ensino fundamental, pode ser feita: 

a) por promoçlio, para alooos que CIISIII'an1, 
com aproveitarnem:J, a série ou fase an~. na · 
própria escola; 

b) por transferência, para canddalos proos
denllls de oulras escolas; 

c) lndepenclentements de escolarlzaçllo ante
rior, mediante avafiaçllo feita pela escola. que defi
na o grau de desenvolvimento e experiência llo can
cfodato e pennita sua inscriçAo na série ou etapa 
adequada, conforme regUarnantaçAo do riispectlvo 
sistsma de ensino; 

III - a verlflcaç!lo do rendimento escolar obser
vará os segUnllls a ilérlos: 

a) avaliaç!lo continua e cumllatfva do desem
penho do alooo, com prevalência dos ~ qua
ltallvos sobre os quantftallvos a dos resUiados ao 
longo do parlodo sobre os de eventuais provas fi
nais; 

b) possibilidade de ~ de estudos 
para alooos com atraso escolar; 

c) possibilidade de avanço nos CU'S08 e nas 
. séries mediante verlftcaçllo da apranclizado; 

d) aproveitarnenb de estudos conclúdos com 
êxito; 

e) obrigatoriedade de estudos de recupera
çao, de preferência paralelos ao perfodo letivo, 
para os casos de baixo rendimento escolar, a serem 
disciplinados pelas instituiçOes de ensino em seu 
regimento; 

IV - o controle de freqOência fica a cargo de 
cada estabelecimen!D de ensino, conforme o dispos
to no seu regimento e nas normas do respectivo sis
tema de ensino; 

V - cabe a cada instittiçllo de ensino expedir 
históricos escolares, declaraçiOes de conclusAo da 
série e diplomas ou certificados de conclusAo da 
cursos, com as especiflceçOes cablveis. 

Parégrafo único. O dispam neste artigo se 
aplica à educaç!io infantil apenas no que couber. 

Art 23. Os cuniruos do ensino bldamental e 
médio terllo urna base nacional comiA11, estabeleci
da pela União, que podem ser complemenlada. em 
cada sistema da ensino e, sa for o caso, em cada 
estabelecimento. com uma pall8 diversiftcada, de 
modo a assegurar o respeito aos valores cUturais e 
artfstic:os nacionais. regionais e locais. 

§ 1• As atfvidades artfsticas a a educaçllo flsl
ca, inlefradas à proposta pedagógica da escola, sa
rao atividades obrigatórias no ensino fundamental e 
médio, sendo oferecidas oportunidades apropriadas 
para alooos portadores da necessidades especiais 

§ 2.'1. O ensino da História do Brasil lavará em 
conta as contribuic;Oes das diferentes cUturas e et
nias para a formação do povo brasileiro. 

Art 24. Os conteúdos curriculares da educação 
basiea observarllO, ainda, as seguinllls diretrizes: 

1 - a difusão de valores fundamentais ao inta
resse social, aos diraitls e dever8$ dos cidadãos, da 
naspeilo ao bem comum a à ordem democréllca; 

11 - consideraçllO das condições de escolarida
de dos alunos em cada estabelecirMnlo. 

SEÇÃOII 
Da Educ:açl«l lnfanUI 

Art 25. a educaçlo infantil tem corno finaidade 
o desenvolvimento integral da criança até seis anos 
de idade, em seus aspectos ffsicos, psicológico, in-
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telectual e social, col!1ller11entando a açao da fanilla 
·e da coll'Ulidade •. 

Art 26. A educação infantil será oferecida em: 
I - creches, ou entidades eqlivaléntas, para 

crianças de até três anos de idade; 
11 - em pré escolas para as de quatro a seis 

anos de idade. 

Art 27. Na educação infantil a avaliaç!io se 
fará medianls aoómpanhamento e registro do seu 
desenvolvimento, sem o objetivo de promoçAo, mes
mo para o acessO' ao ensino fundamental. 

SEÇÃO III 
Do' Ensino Fundamental 

Arl 28. O ensino fundamental, com duração 
mfnima de oito anos, obrig8)6rio a pal1lr dos se18 
anos de idade, terá por objetivo a rormaçao b4sica 
do cidadão, mediante: . . 

I - o desenvolvimenb da capacidade de apcen
der, tendo ccimo R1f3ios bâsicos o pleno doni'nio da 
lel1!n, da escrita I! do cék:ulo; 

11 ..., a coiT1pf'!lllnSAo do ambiente llll1lm!l e -
cial, do sis18ma ~. da tecnologia 11 dos va1o1es 
em que se~ a sociedade; 

111 - o dasenvolvimento da eapecldn da 
. aprendizagem, tendo em vista a aquisiçAo de conhe
cimentos e habilidades e a foi'I'I'I8Ç!Io da atitudes 11 
valores; 

IV - o fortalecimento dos vfnculos da famlla, 
dos laços de solidariedade hunana e' de tolerêncla 
reciproca em que se assenta a vida social. 

§ 12 é facultado aos sistemas de ensino desdo
brar o ensino fundamental em dois ciclos: 

I - o primeiro definido, basicamente, por estar 
a cargo de docentes de turmas que ministrem a tola
fidade ou a maioriatdos componen18s curriculares; 

11 - o segl.ndoi definido, basicamente, por estar 
a cargo de docentes especializados por componen18 
currlcUar. -

§ 2A A extensAo do ensino ft.rldamental poderé, 
factitatlvamente, ser arJ1lliado para nove anos da 
duraçAo, iniciando-se aos seis anos de idade. 

§ 32 O ensino religioso, de malrfcula facultati
va. constituirá disciplina dos horários nonnals das 
escolas p(blicas de ensino fundamental, podendo 
ser oferecido, de acordo com as preferências mani
festadas pelos alunos ou por seus responséveis, em 
cartiiBr: 

I - confessional, de acordo com a opçao reli
giosa do aiiMlO ou do sau responsável, miniSIJado 
por ptofessores ou orientadores religiosos prepara
dos e credenciados pelas respectivas ig!Ujas ou enti
dades religiosas; 

11 - inten::onlessional, resútantu de acordo en
tre as diversas entidades religiosas, que se rospon
sabillzarao pela elaboraçlo do respeclivo programa. 

§ 41' Os sis18mas de ensino alUiiJIIo de fonna 
artiajada com as entidades refigiosas para efeito da 
oferta do ensino religioso e do credenciamento dos 
professores ou orientadores. 

§ 5" Aos alunos que nao optarem pelo ensino 
religioso será asseg~~ada atividade altamativa que 
desenvolva os valores éticos, o sentimento de justi
ça. a solidariedade humana, o respaiO à lei e o 
amor à fiberdade. · 

§ 61' O ensino fundamental reg!Jar será ninis
trado em llngua portuguesa, asseglr.lda às comuni
dades indfgenas também a utilizaçao de suas lf n
guas maternas e processos próprios de aprendi· 
zagem. 

Arl 29. A jornada escolar no ensino fundamen
tallnck.irá pelo menos quatro horas de lrabalho ef&. 
tivo em sala de aula, sendo progressivamente am
pliado o perfodo de permanência na escola para 
tempo Integral, associado a programas suplementa
ras de allmentaç!io, assistência à saíó!, material d
dtltioo 1 s colar e transpor18. 

§ 1 a SAo ressalvados os casos de ensino no
turno 11 das formas al18mativas de o~ aub
rfzadas na presente Lei. 

§ 22 Os sls18mas de ensino danlo prioridade 
na crtaçao e extensao da escolanzaçao em tempo 
in18gral; 

a) as zonas prioritárias de atenção educacio
nal, carac18rizadas pela elevada ocorrência de po
breza e baixo desempenho educacional, especial
men18 nas éreas metropolitanas. 

b) às primeiras séries do ensino lt.ndamental, 
sucessivamen18, até atingir a última. 

§ 32 A extensao da escolaridade em te~ In
tegral. poderá fazer-se mediante escolas ln!egradas, 
combinaçao de esco~lasse cem oocofas.parque, 
escolas complementares ou outras IIIJdalidades de
finidas pelos siS18mas de ensino. 

§ 41' A jornada de trabalho dos PIOf ssores 
será subordinada às necessidades do horário letlvo 
dos alunos. 
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SEÇÃOIV 
Do Ensino Médio 

Art 30. 0 ensino médio, elapa final da ecfuca.. 
'Ç!Io básica. com duraç!lo rnfnima de três anos, telá 
como finalidades; 

1- a consolidação e o aprofundamento dos co
nheclmen1ls adQUridos no ensino ft.rldamenlal. 

11- o'aprimo•m•tento do educando como pas
soahtmma; 

III-a preparaçao béslca para o lrabalho e a ci
dadania; 

IV - o desenvolvimenb das capacidadeS de 
autonomia intelectual e moral. 

§ 1• O ensino médio terá como objetivos; 
I - o dorrínio dos principias cientflioos e tecno

lógicos que presidem a produção modema; 
11 - o conhecimen10 das formas contempoi'A

neas de linguagem; 
III -o dorrínio dos conhecimen10s sóclo-his~ 

ricos necessários ao exerdcio da cidadania; . 
§ 2" O ensino mécfJO, atendidos os seus objetl

vos referentes à educaç!lo básica, poderá lonnar o 
edue&ndo para o exerdcio profissional. 

Art 31. O ensino médio terá organlzaçao tlexl
vel para atendar às diversificadas necessidades dos 
seus allllOS. 

Parágrafos ónico. Os cursos do ensino médio 
terao eqUvalêncla legal e habilltarao ao prossegW
merm de estlllos. 

SEÇÃOV 
Da E(UcaçAo de Jov- e Adula 

Art 32. A educaç!lo de jovens e adlilos será 
destinada áqueles que nao tiveram acesso. ou conti
nuidade de estudos no ensino fundamenlal e médio 
na idade própria. 

Parágra!o Clnlco. Os sls1emas de ensino asse
gi.Wirio aos~ e aos ad~ que nAo puderam 
efetuar os estudos na idade regular, oportunidacles. 
eclucl;cionals apropriadas, levando em conta as ca
racterfstlcas do alunado, seus Interesses, condiçCes 
de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

Art 33. Os sistemas de ensino manterao cur
sos ~ exames supletivos que CO!lllreenderão a base 
nacional comtm do currfculo, habilitando ao prosse
guimentc de es14c1os em car.!.ter regular. 

§ 12 OS exames a que se refere o caput desle 
artigo se rea11zarao. 

a) ao nlvel de conclusão do ensino fundamen
tal, para os maiores de quinze arJOS; 

b) ao 'nível de conclusão do ensino médio, para 
os maiores de ~lo anos. 

§ 2" OS conhecimerms e habilidades adquiri
dos pelos eclu::andos por meios informais serão afe. 
ridos e reconhecidos mediante exames. 

SEÇÃOVI 
Da Educaçlo Praftsslcnal 

Art 34. A educaçAo profissional, Integrada às 
d~ formas de educaç!lo, ao trabalho, à ciên
cia e à tecnologia, conduz ao permanenl8 desenvol
vlii'Mm) de aptldl5es para a vida produtiva. 

Plrigrafo único. O aluno matriculado ou egres
so do ensino fundamenllll, médio e superior, bem 
como o trabalhador em geral, jovem ou adu110, con
tará com a possibilidade de acesso à educaçD.o pro
fissionaL 

Art 35. A edri?!!ÇIIn protBsional serádeselwOM
da em IIIIICIB;*' com o ensi1o regular ou por~ 
1e11 &Sbmegias de edri?!!ÇIIn continuada. em inStilr.ic;6-
es eepeciallzadas ou no 1111biente de bltdlo. 

Art 38. O conhec:in'MII1t0 ~rido na ecfuca.. 
çao profissional, lnc:luslile 110 trabalho, poderá ser 
obj8tO de avaliaçlo, rconheclmenlo e certillc8ÇIIiO 
para PI~ neguimento ou conclusAo de estudos, bem 
como para o exerclclo proftsslonaL . 

Plrigrafo Ú1iCO. Os clplomas de Clr.IOS de 
educaçêo proi'ISSionlll de nlvel.méd'iO, quando regts
tradoe. tarao validade nacionaL 

Art 37. As escolas téa1icas e protlssionaiS ofe. 
i9C8Cio anos ablnls aos alunos das redes p(j:lllca 
e particular de ediiCIIÇio béslca. condicionada a sua 
rnatrfcula à C8J"'C'dade de aproveitarl1eMJ e nAo ao 
nfvel de eacolarldad8. 

CAPITuLO IV 
Do Ensino~ 

Art 38. o ensino Sl..,actor tam por flnaldada 
promover o domfnio • o deeenvolvlmentD das ciên
cias, das letras e das 8ltas, a fonnaçllo hu'nanfsticl 
e profissional. a peaq~ lisa, a difuslo cuiluJal e a ex-

tensão. bem corno contribuir para a soluçAo dos pro
blemas nacionais e regionais. · 

Art 39. O ensino superior abranger.!. os seguin
tes cursos e programas: 
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I - pós-médios, aber10s a candidatos que aten
dam aos requisi1Ds estabelecidos pelas inslill.içOes 
de ensino; 

11 - de graduação, aber1Ds a candlda1Ds que te
nham concluído o ensino médio ou eqúvalente e te
nham sido classificados em processo seletivo; 

III - de pós-graduação, compreendendo pro
gramas de mestJ ado e doutorado, bem como CU'SOS 
de especiallzaçao, apefeÇoamentD e ocAros, ~ a 
candidatos diplomados em CU'SOS de gra:jf .açao e que 
-atend!vn às exigên:ias das instltLii;:Oes de enmo; 

IV - de exten$AO, aberDI a candidatos que 
atendam aos requisitos estabelec:idos em cada caso 
pelas insti_tulçOs de ensino. · 

Art 4o. As instltuiç<'5es de enslno superior se 
organlzarAo na forma de: 

I -oolv81Sidades; 
11 -centrOs de 'ensino superior; 

III - instlluiOs; 
IV-outras formas de organizaçaO. 
Arl 41. A auiDrizaçAO e o IIICOllhecimentl de 

cursos. bem como o aedenciamenlo de inslill.içOes 
de ensino ~. terao prazos llmílados. sendo re
novados, periocf1C1111181118. após pcocasso regWir de 
avaliação. 

§ 1"- O restJtaciO das avallaçOeS, o 1'9C18dencia
mento das insii!UçOes naferldas no c:aput e a rero
vaçAo de raconlleC:IrneMl d&cursos poderllo lnci!M 
recomendaçAo para desallvar C:tnos e habllitaçOes. 

§ 2" As instilúç!!es cuja avaUaçAo ror desfavo
rável será COIIC8dido prazo para saneamento de 
suas deficiências. ap6ll o qual serão naavalladas. 

§ 31' Persistindo as deficiências apo1 dadas no. 
processe naavalla!No, as lnstltrJçOes de ensino su
perior poderllo sofrer lntervençAo e, ainda: 

1-ser obrigadas a desallvar anos; 
11 -ser c:le!laadeliC!ptlas; 
111- no caso de ~ aJ6m do dispos

to nos Incisos antellores, perder te~ a 
autonorria e prenogallvas. 

§ 4"- No caso de instllúçlo p(jlllca. o Poder 
ExectAivo responsével por sua manutenç11o acorn
panharâ o p~oc a! 1 ~ de saneemanto e ro~ re
cursos adicionais. se nec:essérloll, para a sup111açAo 
das deficiências. 

Art 42. No ensino ~. o 111J0 letlw regu
lar, lndependenta do ano c:lvl, tem. no mlnimo, cfu. 
zenloS dias de trabalho a:adêmico efetlvo, podendo, 
ainda, as instlluiçOeS oferucer. entre os periodos re
gulares, programas de ensino. cesoUsa e extensão. 

§ ,,. As lnstituiçOes lnformarao aos interessa
dos antes de cada perfoclo letlvo os programas dos 
cursos e demais componentes CU'TIWanas. sua du
ração, requisiiDs, quaflflcação dos professores, re
cursos dlsponlvels, e a ilérios de avaliação. obrigan
do-se a cunprir as respectivas condiç!!es. 

§ 2" Os aknls que tenham comprovado apro
veitamento nos estudos, demonstrado por meio de 
provas e outncs 1nstn.men1os de avaliação poderao 
ter abreviada a duraçAo dos seus cursos. 

§ 31' ~ obrigalórla a fleqOência de alooos e pro
fessoras, salvo nos programas de educação a 
distêncla. 

§ 4"- O CIJIT1)I'Imento dos programas de ensino 
aprovados para cada perfodo letlvo 6 obrigalório. 

Arl 43. As lnstill.iç!!es de ensino superior po
derio ministrar CUISOS regiAeres em regime seriado 
)U sistema de a édllol. 

Parágrafo único. Os cursos poderão ser de 
meio periodo ou de perlodo integral, qualquer que 
seja o horário ou ainda ministrados a distancia. · · 

Art. 44. Os diplomas expedidos pelas insti
tuições de ensino superior credenciadas ou reco
nhecidas, quando registrados, terAo validade na
cional como prova de lormação recebida por seu 
titular. 

§ 12 Caberá às instituiçOes de ensino ~rior 
credencia:las ou reconhecidas registrar ?S diploma!' 
por elas expedidos. 

§ 2" Os diplomas de graduação expedidos 
por universidades estrangeiras serao navalidados 
por universidades pctlllcas que tenham' curso do 
mesmo nlvel e· álea ou equivalente, respeitando
se os acordos internacionais de reciprocidade ou 
eqúparaçlo. 

§ 31' Os diplomas de Mestrado e Doutorado, 
expedidos por oolversidades estrangeiras, só ~ 
rao ser I'8COI1hecldos por U'liversldades píbll<:as que 
pos~~~am curso de Ooutora:lo crediciado e avaliado, 
na mesma álea de ocnheclmento. 

Arl 45. As instltUçOes de ensino superior, 
qua1do da OCOI'Têncla de vagas. abrirAo matricula 
nas disciplinas de seus anos a a1u1os nao regula
res que dernonstranam capacidade de Clr.lá-las com 
proveito, mediante proc e e ao seletlvo prévio. 

Parágrafo úrico. As II1Siii1Jiç0es referidas no 
caput · póderAo conceder certificados de esludos su
~ pan:lais. de diferenlas nlveis de abrangên-
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ela, aos ai1J1011 que IICU'IUem créditos em pelo me
nos ànco dlsàpllnaa correlacionadas. 

Art 46. É livre o exercido das profissões, exigi
da a qualificação espeàal, na forma da lei, nas 
áreas da saúde, da engenharia e do direito. 

Art 47. As unversiclales sao ÍI1StilliQÕ8S ph .. risci
plinares de formação dos quadros profissionais de nl
vel SI..Pilrior, de pescp isa, de extensao e de domínio e 
cUtillo dó saber hunano, que se caracteriZam por: 

1 - proc1uç;11o lntelec:b a institucionaliz me
<f.ante o estudo sistemático dos temas e problemas 
mais relevantes do pontl de vista regional e M:ional; 

11 - maioria de seus docentes em regime de 

especial para a1ender as pec:Uiaridades de sua ee
ln.tl.l'a. organização e financiamento ~ Poder Pú
blico, assim como dos seus planos d8 caneira e do 
regime ju'ldicodo seu pessoal. 

§ 12 No exeiCfào da sua autonomia, além das 
atrib~es asseguradas pelo artigo anterior, as uni
~ersidades po.ljicas poderão: 

I - propor o seu quadro de pessoal docente, 
técnico e administrativo, assim como um plano de 
cargos e salálios, atendidas as normas gerais pertl
ne(ltes e os rear.;os disponfveis; 

teflllO integral e com titUação em nlvel de mestrado 11 - e•aboolr o regulamento de seu pessoal em 
e doutorado. confonnidade com as normas gerais concernentes; 

Parágrafo único. É facultada a criação de uni- III - aprovar e executar planos, programas e 
vetSidades especializadas por campo do saber. projetas de investimentos referentes a obras. servi-

Art 48. No exercido da sua ~ma, sao as- ços e aquis!Q116s em geral, da acon:lo com os recur· 
seguradas às universidades, sem prejulzo de outras, sos alocados pelo respectivo Poder mantenedor; 
as seguintes atribuiQOeS: IV - elabolllr seus orçamentos anuais e pluria-

nuais; 
1 - criar, organizar e extingt.ir cursos e progra- v _ adotar regime financeiro e contábü que 

mas pós-médios. de graduação, pc»grachlçêo e atenda às suas peculiaridades de organização e fl.n
extansao em sua seda, obedecendo às normas ge- ào111111'18fR); 
rais da União e, quando for o caso, do respectivo VI- reavaliar operaçOes de crédito ou de linan-
sistema da ensino; ciameniD, Cllm ap<Ovação do Poder competente, 

11 - fixar os currfculos dos seus cursos e Pl1>' para a aqlisiçilo de bens imóveis, ins1alaç0es e 
gramas, observadas as normas gerais pertinentes; aqt.ipamentls; 
· III - estabelecer planos, programas e proj8tDa vn - efetuar transferências, qt.itaçOes e tomar 
-de pesqt.isa cientifica, produçao artfstk:a e allvida- ouiJaS providêrdas de ordem orçamenlária. ftnan
des da extensao; C8ira e patrimonial nec:essárlas 1!0 seu bom desem-

IV - fixar o número de vagas de acordo com a ~ ..... 
_........,.....,. .,_.... -'Anal e ali e•;,ências do seu ,_."- nom1a · -• • ....,.......,.. ''"""""" ...,. § 2ll AlrilliJçOes Inerentes A IWIC .... ar-
meio; . sib\rla poderio ser eslsnlidas a instituiÇ6es que 

V - elàborat e reformar os seus estatutos e ra- c:orqli'OIIem alia qualificaçAo àentfftca, com base em 
gimenlos em consonAncia com as normas g818is ali- ava11aç11o pnlCIIIfda pelo Poder PWico. 
nentes; . 

VI -conferir graus, clpbmas e outros ti!Uos; Art 50. Qualquer cldadao academlcamenta 11&-
VII - finnar contratos. acon:1os e convênios; · bilitado poderá exigir a abertu'a da concuso p(.tllico 
VIII _ aprovar e execular planos, programas 8 de provas e ~IJos para cargo de docente de lnstitt.i-

projetcs de lnveslimentDs referentes a obras, seM- çao p(illlca de ensino superior que estiver sendo 
....,8 e aqt.i"........, em gemi, bem como adrnlnls1rar ocupado par pofm or nAo coi1CI.C88do, por mais de 
r- ......,...,.. s-. anos, resWvados os direitos assegurados pe-
rendimentls conforme clspositlvos lnstiluclonals; los Sltll. 41 da ConstitulçAo Federal 8 19 do Alo das 

IX - admiristrar os rendimentls e deles clspor DlsposiQ!!es Conslltuclonals Transitórias. 
na forma prevista no ato de conslftuiçAo, nas leis e Art. 51. caberá à Uriao asseg1.131', anualmen-
nos respectivos estaUos; . te, em seu 01çamento Geral, I'8CI.no8 suficientes 

X - receber subve11Ç10811, doa90el. heranças. para I'IIIII1Utençao 8 desenvolvimento das instltUçCes 
legados e cooperaçao financeira resUtante de con- e1 mantidas. 
vênios com entidades püJIIcas 8 privadas. de ensino~ por a 

Art. 49. As universidades mantidas pelo Poder Art 52. N1 inslltUçOes p(.tllicas de ensino su-
f'(j)jico gozarao, na forma da lei, de estatlltl ]l.ridico per1or obedecrio ao principio da gestao democrfdl. 
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ca. assegiX!Ida ·a existência de 6rgAos coleglwbs 
dellbenJIIvos, de que par1lciparAD os S9Qit1llldOS da 
COIIU1idade institucional, local e regional. 

Parágrafo 16lico. Em qualquer caso. os docen
tes ~ setenta por cento dos llll88ldos em 
cada 61gAo coleglado e comissAo, Inclusive nos que 
tratarem da elaboc'aÇAo e modiftca91les estalulárlíiS 
e regim8ntais, bem como da IISCOiha de dlrtgentas. 

Art 53. Nas instituições pü:llicas de ensino su
perior, o professor ficará obrigado ao mlnimo de oito 
horas semanais de aulas. 

T[TULOVII 
Dos Profissionais da Educaçlo 

Art 54. f., formação de profissionais da educa
ção terá como fundamentos: 

1 - a Intima assoç;açao entre teorias e práticas, 
inclusive mediante a capacilaçAo em seNiçlo; 

11 - aproveittmBniD da bmaçiiO e BlexpeiiDBriiêl~r:lasr:las 
~ Am imlib.in'!es de ensino e otJras aM:Ia:i9s: 

III - formação preferenclal em nlvel superior. 
Art 55. A formação de profissionais para a 

educação se fará em universidades e institutos su
periores de educação. 

§ 11l Os Institutos Sl4)9riores de educaçAo se
rão II'ISIIIUç6es de nlvel superior, Integradas ou nAo 
a ooiversidades e centros de ensino superior, e 
manlerAo: 

1 - C~na normal superior para formaçlio de 
profes5ores docentes para a educaçAo básica; 

11 - programas de adaptaçAo e de formaçlio em 
serviQo para por1adores de diplomas de ensino su
perior que queiram se dedicar à edu:açAo básica; 

III - programas de educaçaO continuada para 
os docenteS de dversos nlveis. 

§ 2ll Os instHIJII)S superloles de educaçAo. 
além do Cl.niO normal superior. poderAo também 
manter CLI'SO normal de nlvel médio, para rormaçao 
de profes1;ores destinados à ediiC&Çio Infantil e àS 
séries lnciaJs do ensino fl.n:lamenlal, 

Art. 56. ~ facultado aos sistemas de ensino 
às instltulç6es formadoras de docentes parcelar 
seus programas de formaçAO e aperfeiçloamento 
Intercalando ciclos de lnstruçao teórica e de ca
pacltaçAo em serviços, de modo Inclusive, a 
aproveitar os intervalos entre os perfodos letl
vós regulares. 

Art 57. Nas regilles onde nAo exisllrem cond
çOes para graduar em nlvel superior a totalidade dos 

proftsslonals da educaçAo, satá admi11da a rormaçao 
em escolas normais .de nlvel médio para educaç!io 
infantil e para as séries iniciais do ensino Uldamen
tal tendo em vista as cond~ reais de ensino e 
respeitand<>-sB os requesitos mlrimos para regresso 
na carreira ftxados pelos respecllvos sistemas de 
ensino. 

Art 58. A rormaçao docente, exceto para o en
sino, superior lnciUrá prática de ensin6 de, no mfri
mo de trezentas horas. 

Art 59. A preparação para o exerclcio do ma
gistério superior se fará, em nlvel de póS-graduação, 
em programas de mestrado e doutorado. 

Parágrafo 16llco. ~ assegurada a equivalência 
de títulos acadêmicos às pessoas de no1ório saber. 

Art 60. Os sistemas de ensino promoverão a 
valorização dos profissionais da educação assegu
ranci<Hhes, inclusive nos termos dos estatutos e 
dos planos de carreira do magistério p(blico: 

I - fomação profissional com aperfeiçoamento 
continuado. inclusive em serviço; 

11 - piso salarial profissional; 
III - concições adequadas de trabalho. 

TITULO VIII 
Dos Recursos para a Educaçllo 

Art 61. Serao reaJrsos pLtlllcos destfnados à 
educação ps originários de: 

I - receita de iOl)OStls próprios da UrillO, dos 
Es1ados. do Dislritl Federal e dos Municipfos; 

11 - receita e bausfetênclas constitucionais e 
voluntérlas; 

III - receita do safárfo.educação e de oullas 
contrlbc.içOes sociais; 

IV- receita de incentlvOB ftscals; 
V -outros rBCI.ISOS pnMstos em lei. 

Art 62. A uriAo ap11c::1ri, anualrnenfl8 llLI1C8 
menos de dezoito, e os Estados. o Dislritl Federal e 
os nuiclplos, vinte e cinco por cento, no mlnimo da 
rece11a restJtante de in1!0stos. ~a pro
veniente de transferências. na I'IIEIIIUiençAo e desen
volvlrnem:l do ensino. 

§ 1" A pan:ela da arrec:edaç!io de lrqlOStos 
transferida pela UriAo aos Estados, ao Olslrlto Fede
ral e aos Muriclpios, ou pelos Es1ados aos respecti
vos Ml.riciplos, nAo será considerada, para efeito do 
cálcUo previsto neste alllgo, receita do governo que 
a transferir. 

§ 2ll Para ele!D do~ do dsposto no 
caput deste artigo, serao conslderados ~ sistemas 
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de ensino fedefal, ested! •ai e municipal e os RICUI'
sos aplicados na tonna do art. 213 ela Constitulçllo 
Federal. 

§ 32 Considerar-se-Ao exclufclas das receitas 
de lt1l)0$10S rnenclonaclos neste artigo: 

I - as operaçOes de crédfo por III'IIBCipaçAo de 
receila orçamentária de i~los; 

11 - as entradas co~rlas no at1vo e no 
passivo financeiros,· quando relativas à receita de 
impostls. 

§ 42 Para flxaç!lo lnclal dos valores correspon
dentes aós mnlrnos as1alúdos neste artigo serâ 
considerada a 18Ceita esllma:la na lei do cm;amento 
anual, ajustada, quando for o caso, por lei que Buto
rizar a abertura de Ctéd"rto ad"ICiOnais, com base no 
eventual excesso de arrecadaçao. 

§ 52 As diferenças entre a receita e a despesa 
prevista e as efetivaments realizadas, que resultem 
no nao atend~ dos pen:entuais mlnirnos obri
gatórios, serão IIPOOidas e corrigidas a cada trirne&: 
tre do exen:fcio financeiro. 

§ 6" o repasse dos valores referidos neste arti
go -será feito mensalmente ao órgão responsável 
pelaed~. 

§ 72 O a1raso ela libefação sujeitará os recursos 
à correçao monetária e à responsábUização civil e 
criminal elas autoridades cornpe111ntes. 

Art 63. Considerar-se-Ao como manulençao e 
desenvolvimento da ensino as despesas realizadas 
com vistas à consecuçao dos objetivos básicos das 
fnstitl.iÇI'les educacionais de ledo os nlveis com
PIIIendendo as que se destinam a: 

I - remuneraç11o e aperfei9oamento do pessoal 
docenl8 11 dE!mais profissionais da educaç!lo em all-
vidade; - . . 

11 - aqulslçlio, IT1IIl1UIIInÇAo, construção e c:on
servaç!lo de lnstalaçOes e aquipamen1Ds; 

III - 11110 e SUS18nlaÇio de bens 11 seMços reia
clónados com o ensino; 

IV - levanlarnllnto estatfstlc:o, estudo e pasqtj
sas visando preclpuarnenta ao aprimoramento da 
qualidade e à e.xpansAo do 11QS1no; 

V - maUzaçllo de atlvldades-malo necessãrias 
ao t1n:1onamento elos sistllmas de ensino; 

VI- cone a saio de bolsas de estudo e de tra
balho; 

VIl - amortlzaçAo e custeio de ~ de 
crédito destinadas a atender ao disposto nos itens 
deste artigo. 

Art 84. Não constlllirlo despes1111 de 111!nr 
tençllo e clesenwlvlmerrto do ensino aquelas reali
zadas com: 

I - pesquisa, quando nAo vinculada às insllhá
ÇI'les de ensino, ou. quando efellvada ba dÓs .. 
mas de llllSino, que n11o vise. p!8Cipu!wnents, ao-
ll10iBIIIB>1to de - Cfl alidade OU à SUBIIlqXW!Sio; 

11 - Stbvei!QCies a lnstltúÇOes privadas, de c. 
ráter assistencial, desportivo ou Qibal; 

III - formaçAo de quactoa especlala para a » 
mfnlstraçao pa,nca, ~ rniUtaras ou cMs. irlclult
ve diplon léllcos; 

IV - programas suplementares dé allmentac;;Ao. 
assistência à saúde e lrarlllpcx1ll; 

V - abras de infra-estrutlxa, ainda que realiza.. 
das para beneficiar dlreta ou indiretamente a rede 
escolar. 

Art 65. As despesas com manutençao e de
senvolvimerrto·do ensino Serao apu'adas e pú)lica, 
elas nos balanços do Poder Plllllco, as'Sim como 110$ 
relatórios a que se refere o art. 165, § 32, da Consti
tuição Federal. 

Art66. Os órgãos fiscalizadores examinarão, 
prioritariamente, na prestação de contas de recursos 
·plblicos, o cumprimeniD do disposiD no art 212 dà 
Constituição Federal e na legislação concernente. 

Art 67. A União, em colaboração com os Esta
dos, o Distrito Federal e os Municipios, estabelacerá 
padrão rninimo de oportunidades educacionais, ba
seado cálculo de cusro rninimo por aluno, capaz da 
assegurar ensino de qualidade. 

Parágrafo único. O custo mlnirno de que trata o 
caput será calculado pela União ao final de cada 
ano, com validade para o ano subseqüente, conside
rando variaçOes regionais no custo_ dos instm:Js e 
as diverses modalidades e nfveis de ensino. 

Art 68. A ação supletiva e redislribullva da 
União e dos Estados será exen:ida de modo a OOITI
gir, progressivamente, as disparidades de aoesso e 
garantir o padrlo mnirno de qualidade de ensino. 

§ 1A A aç1o a que se nsfere o caput obedacerá 
fórmula de domnio ptl)llco que inclua capacidade 
de atendlmentD e a medida do esforço t1sca1 do nas
pecllvo Estado, do Distrito Federal ou do Ml.lliclpio 
em favor d8 manutenção e do desenvolvimento do 
ensino. 

§ 2A A capacidade de atendlmentD de cada Ql)
vemo será deflrida pela raz4o entre os recursos de 
uso constitucionalmente obrigatório na lll3llliiBnçAo 
e desenvolvimento do ensino e o custo anual do alu
no, relativo ao~ mnimo de qualidade. 
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§ 32 A aç!lo s!,.pletiva el!ldisbibuliva não pode
ré ser exen:lda em favor do Distrito Federal, dos Es
tados e dos Municfpios se esles oferecerem vagas. 
na área de ensino de sua responsabilidade, confor
me artigo 11, V, e artigo 12,1V, desta Lei, em IIÚITI&

ro inferior à sua capacidade de atendmento.. 
Art 69. A açao supletlw e redis1ribuUva previs

ta no artigo anterior tlcatá condicionada ao efetivo 
cul1'1)rimemo pelos Estados, Dislrito Federal e Mlri
cfpios do disposto na presente Lei, sem prejulzo de 
outras prescriçOes legais. 

Art 70. As instltuiçl:les privadas de ensino se 
enquadrarllo nas seguintes ca!Bgorias. 

1 - particUares em sentido estrito, assim eOtan
dldas as que sAo instltufdas e mantidas por 1.ma ou 
mais pessoas f!sicas ou jurfãiCaS de direito privado 
que nao apresentam as caracterfstlcas dos incisos 
abaixo; 

11 - comunitárias, assim entendidas as que sao 
instituldas e mantidas por g~ de pessoas tisicas 
ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive coo
perativas de prOfessores e alunos. que incluam na 
sua entidade rnantenedora representantes da comu
nidade e, aindll, que dispooham de outras fontes 
significativas de feceita que não as mensalidades 
escolares; 

III ..., confessionais, assim entendidas as que 
sAo instituldas pot' g~ de pessoas tisicas ou por 
uma ou mais pessOas jurídicas que atendem à orien
tação oonfessionaf e ideologia especificas e ao dis
postc no inciso anterior. 

IV - filantrópiCas, na forma da lei. 
Art 71. Os r&cutsos p(blicos serao destinados 

às escolas plblicilS, podendo ser dirigidas escolas 
comu:litárias, confessionais ou filanl16picas que: 

I - comprovem finalida:fe não-lucra!iva e apli
quem seus excedél'l1es financeiros em educação; 

11 - assegtl'em destinação da seu patrimOnio a 
outra escola com~itárfa,. filan!Jópica_ ou oonfessio.. 
nai, ou ao Poder Público, 110 caso de encerramento 
de suas atividades;-

111 - prestem contas ao Poder Público dos re
Cli'SOS recebidos. 

§ 12 Os rectisos de que l/ata esta artigo pode
rão ser destinados a bolsas de estudo para a educa
ção básica, na fQrma da lei, para os que demonstra
rem insuficiência de recu-sos, quando houver falta 
de vagas e cursos regulares da rede pública de do
micfio do educandc!, ficando o Poder P(bfioo obriga
do a invesllr prioritluiamente na expansao da sue 
rede local. 

§ 22 As atlvidades universitárias de pesqtJsa e 
extansao poderéo receber apoio financeiro do Poder 
PCblloo, inclusive mediante bolsa de estudo. 

TITuLO IX 
Das Dlsposlçoes Gerais 

Art 72. A educ8çao especlallaré como objell
vo proporcionar, mediania alendlmento apropriado, 
o pleno desenvoMmento das potencialidades do 
educando com necessidades especiais. 

§ 12 Os educandos com nec assidedes espe
ciais serao rnalrlcUados preleren1lillnenll no ensino 
regular. 

§ 22 Quando, em virtude das oondiQOes espe
ciais dos ectucandos, não b' passivei a sua lntagia
ção ao ensino regular, o a!Bndlmenlo 'sem fei1D em 
classes, escolas e se1ViQoS especlaltzados. 

§ 32 O exarcfcio do magistério em educação 
especial exigirá formaÇão especffica em cursos de 
nfvel médio e superior. · 

Art 73. Os sistemas de ensino assegtl'erão 
adequaçãp própria aos educandos com necessida
des especiais. 

Art 7 4. Os sistemas de ensino estabelaoeréo 
crilérios de caracterização das institulçOes privadas, 
sem fins lucrativos, com· atuaçao em educação es
pecial, pára efeito de apoio téa"lico e financeiro pelo 
poder público. 

Art 75. A UniAo apoialá técnica e financeira
mente os sistamas de ensino no provimento da edu
cação bilingue e inten::ultural às coi'IUlidades indl
genas, desenvolvendo programas intagrados de en
sino e pesquisa. 

§ 111. Os programas a qúe se retere ao caput 
serao plane]ados oom audiência das ooriUiidades 
indfgenas. 

§ 22 Os programas mencionados pelo caput, 
lncfufdos nos Planos Naàonals de Educação, terao 
os seguintes objetivos: 

1 - fortalecer as prétlcas s6c:fo..c:Utula e a lfn. 
gua materna de cada comunidade indfgena; 

11.- mantar programas de formaçllo de pessoal 
especializado. destinado à edueaç!lo escolar nas co
munidades lndfgenas; 

III - desenvolver currfculos e programas esp&
cfflcos, neles Incluindo os conteúdos c:Uturas oor
respondentss às respectivas comunidades; 

IV - elabonr e pt.blicar sist8mallcarnenl ma
terial didático bilfngue. 
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Art. 78. o Poder Público lncentlvan1 o desen
volvimem:l e a veiculaçAo de programas de ensino a 
dlst4ncla, em ."<<os os nfveis e modalidades de 81181-
no, e de educaçtlo continuada. 

§ 12 A educaçAo a dfslancia, o~ com 
abertura e regime especiais, tsrâ exames realizados 
em eslabeleclmentos Cl8denc:iadoe. 

§ 22 A UniAo regulamanlant os requisitos P111B 
a realizaçllo de exames e regisflo de ~orna relati
vos a cusos de educaçtlo a dlstlncla. 

Art 77. ~ P91 ••illda a organlzaçllo de anos ou 
lnstill.içOes de ensino llxpei lrnentala, sem aUo!fza
çAo prévia. desde que obedeci1as as cflspos~ 
desta lei. 

Art. 78. O ensino militar 6 "''P 'ado em lei es
pecfllc:a, admitida a ~êncla de estudos, de 
acordo oom as nonnas lixadas pelos sistemas de 
ensino. 

Art. 79. As bolsas ooncedldas pelo Poder Píilll
co para estufo de pós-gmdi ISÇ80 e para pesq~ isa 
assegurarão condiçOes condignas· de manutenção 
aos contemplados, obseiVSda a pontualidade dos 
respectivos pagamen10s. 

Art 80. Os discentes do ensino superior pode
rão sei aproveitados em tarefas de ensino e pesqui
sa pelas respectiva$ instituições, exercendo ful<;lOes 
de monitoria, remunerada ou não, de acordo com 
seu rendimen10 e seu plano de e..'iudos. 

TiTuLO X 
Das Disposlçoes Transitórias 

Art 81. Foca instiúda a "Década da Edi r:aç!lo". 
a ini::iar-se um ano a partir da P'jl!jc:açAo desta Lei. 

§ 12 A União, no prazo de um ano a palllr da 
pltlllcaçao da presente Lei, encaminhará. ao Con
gral90 Nacional, o Plano Nacional de Educação. 
oom diretrizes e metes para os dez anos seguintes, 
em úJtonla oom a "DeclataçAo Mundial sobre Edu
caçllo para Todos". 

·· § 2.'l O Poder Plllllco deverá recensear os edu
candos no ensino ftniamental, com especial aten
ção para oe g~ de sete a ~rze e de quinze a 
dez 1 51 ais anoe de Idade. 

§ 3R Cada Mu1lclplo e, supletivarnen18 o Esta
do e a Unlao, deverá: 

a) mairicular 10dos os educandoS a partir dos 
sete anos de Idade e, lactJtativamente, a partir dos 
seis anos, no ensino b1damental; 

b) prover CUISOS presenciais ou a distancia aos 
jovens e adultos Insuficientemente escolarizados; 

c) realizar programas de capacitaçAo para to
doe os profa1sores em exercfclo, utilizando também, 
para isto, os recuiSOS da edi.ICBÇ!Io a distancia; 

d) integrar todos os estabelecimemos de ensi
no fiMldamenlal do seu ~rio ao sistema nacional 
de avaliaçllo do rendimento escolar. 

§ 411 Al6 ao fim da ·oecaaa• a que se referu o 
caput 96 serao admitidos professoras habilitados 
em nfvel SI,IPerior. oo- fonnados por·treinamento em 
S8IVIQD. 

§ 52 SetAo conjugados 10dos os esforços obje
tlvando a progressAo das redes escolares p(tJIIcas 
tman&s de ensino fu'idamental para o regime de es
colas de~ IntegraL 

§ ea A Asslstênc:la financeira da Unlao aos e. 
lados, ao Distrito Federal e aos Munlcfpios, bem 
como a doe Estados aós seus Munlcfplos, t1cam 
condicionados ao cu~ do art. 212 da eor. 
lltliçAo Federal e dispositivos legais pertinentes pe
los governos beneficiados. 

Art 82. A UniAo, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municlpios adaptarão sua legisiaÇao ~ 
nal e de ensino aos diSpositivos da presente Lei no 
prazo máximo de dois anos, a partir da data de sua 
plblicação. 

§ 12 No mesmo prazo do caput. as institLiçiles 
de ensino adaptarão seus estatulos e regimentos 
aos dispositivos da presente Lei, obseiVSdas, no 
que couber, as noi'i'TiiiS dos respectivos sistemas de 
ensino. 

§ 22 O prazo para que as universidades cum
pram o previs10 no inciso 11 do art 47 é de oilo anos. 

Art 83. Este Lei seré pOOtlcada tendO como 
anexo o texto da SeçAo I do Capitulo III do Titulo VIII 
da Constituição Fedenll. 

Art 84. A presente Lei entra em vigàr na data 
de sua púllicação. 

Art 85. Focam revogadas a Lei n2 4.024, de 20 
de dezembro de 1961 ; a Lei n2 5.540, de 28 de de
zembro de 1968; a Lei n2 5.692, de 11 de agosto de 
1971; a Lei n2 7.044, de 18 de ou!Ulro de 1982, as
sim como as leis e os deaetos leis que as modifica. 
ram e quaisquer outras disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE. (José Sarney)- Vamos 
passar agora à votação das emendas. Suspendo a 
sessão por 1 O minutos, para que as Lideranças 
entrem em acordo sobre os destaques apresenta
dos. 

(Suspensa às 12h25min, a sessão é 
reaberta às 12h57min.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Está rea
berta a sessão. 

. Sobre a mesa, requerimentos de destaque que 
serão lidos pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Se
nador Ney Suassuna 

São lidos os seguint!*l: 

REQUERIMENTO N" 70, DE 1996 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regi
mento Interno, requeiro destaque, para votação 
em separado, das Emendas de Plenário n" 63, n"-
278 e n2 304. 

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -
Jader Barbalho- PMDB. 

REQUERIMENTO N" 71, DE 1996 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, das Emendas n"s 92, 137, 226, 306 e 308. 

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -
Hugo Napoleao, Líder do PFL. 

REQUERIMENTO N" 72, DE 1996 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, das Emendas n"s 266 (art 62), 055 (art 11), 120 
(art 24), 128 (art 26), 203 (art. 1"-) 

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -
Eduardo Suplicy. 

REQUERIMENTO N" 73, DE 1996 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, das Emendas n2s 193, 65, 296 (nova), 162 (art 
30, § 1") e 173 (art. 32). 

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -
AntOnio Carlos Valadares. - PSB. 

REQUERIMENTO N" 74, DE 1996 
I 

Nos termos do art. 312, allnea b, do Regi
mento Interno, requeiro destaque, para votação 
em separado, das Emendas n"s 304, 268, 179, 
260 e 301. 

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -
Romeu Tuma- PSL- Esperidii'io Amin - PPB. 

REQUERIMENTO N" 75, DE 1996 

Nos termos do art. 312, alíne.a b, do Regi
mento Interno, requeiro destaque, para votação 
em separado, das Emendas n"s 221, 72, 123, 305 
e311. 

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -
Sérgio Machado- PSDB. 

REQUERIMENTO -N" 76, DE 1996 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, das Emendas n"s 125, 134-A, 30, 142, 239, 312 
e 118. 

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -
Valmir Campelo. 

REQUERIMENTO N" 77, DE 1996 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, das Emendas n"s21,22, 181, 159 e 188. 

Sàla das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -
Júnia Marise- PDT -Sebastião Rocha. 

REQUERIMENTO N" 78, DE 1996 

Nos termos do art. 312, alínea b, dO Regi
mento Interno, requeiro destaque, para votação 
em separado, da Emenda nº- 289 ao Projeto de Lei 
n" 101/93. 

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -
Jader Barbalho. 

REQUERIMENTO N" 79, DE 1996 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regi
mento Interno, requeiro destaque, para votação 
em separado, da Emenda nº- 172 ao Projeto de Lei 
n" 101/93. 

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -
Jader Barbalho. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vamos 
proceder à votação em globo dos requerimentos de 
destaque que acabam de ser lidos, para a votação 
em separado das emendas. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, 
peço a pala \Ira para uma questão de ordern - -

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a 
palavra o Senador Roberto Requião. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. 
Para uma questão de ordem. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, solicito uma intormação: a 
Emenda n" 278 foi contemplada nesse pedido de 
destaque? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço à 
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Assessoria que verifique se, nos pedidos de desta
que, consta a Emenda n" 278. (Pausa) 

O destaque para a Emenda n" 278 consta do 
Requerimento do Senador Jader Barbalho, Líder do 
PMDB. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Roberto Freire. 

· O SR. ROBERTO FREIRE (PP&PE. Pela or
dem. Sem revlsllo do orador.) - Sr. Presidente, eu gos
taria apenas de dizer à Casa que o Partido Popular 
Socialista ni!o apresentou nenhl.lll destaque em ful
ção da sua concordància com o swstitutivo que foi 
aprovado na Comissi!o de ConstitLição, Justiça e Ci
dadania. Por isso, em alguns rnomen10s, pode até 
OCOil1Jllllhar alguns desses destaques. Mas gostaria 
de ver aprovado, na íntegra, o sl.bstitulivo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção os requerimentos de destaque. 

Os Srs. Senadores que os aprovam .queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovados. 
As matérias serão apreciadas oporiunamen-

te. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) : Vamos 
proceder à votação em globo das emendas com pa
recer favorável do Relator de n"s 4, 8, 13, 25, 27, 28, 
35, 43, 44, 50, 51, 53, 54, 59, 61, 71, 75, 76, 80, 88, 
111, 112, 119,138, 150, 156,157,158,170,176, 
178, 192, 198, 202, 211, 223, 224, 243,244, 261, 
265, 271, 275, 280, 281, 284 e 302. 

Os Srs. Senadores que as aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovadas. 

São as seguintes as emendas aprova
das: 

EMENDA NO- 4- PLEN 
Emenda Aditiva 

Inclua-se no artigo 1" o § ~. com a seguinte re
dação: 

"§ 2"'-- A educação escolar deverâ vincula-se 
~o mundo do trabalho e à prática social." . 

EMENDA N" 8- PLEN 

Dê-se ao art. 2~. inciso Vil do projeto a seguin-
te redação: · 

"Art. ~- ................................................. . 

. Vil - valorização dos profissionais da 
educação, garantindo, na forma da lei e res
peitada a autonomia universitária, plano de 
carreira para o magistério público, com piso 
salarial profissional;" 

EMENDA N0-13- PLEN 

Dê-se ao inciso VIII do art ~a seguinte reclação: 

"VIII - gestão democrática do ensino 
público, na forma desta Lei à da legislação 
dos sistemas de ensino.' 

EMENDA NO- 25 - PLEN 

Ao art. 5!>.: No caput, onde se diz - obrigatório 
e gratuito - diga-se fundamental. · 

EMENDA N0-27- PLEN 

Dê-se ao § 1 "-do art. 5!> a seguinte redação: . 

Art 5!> .............................................. : .... . 
§ 1" "Compete aos Estados e Munici· 

pios, em regime de colaboração e com a as
sistência da União". 

I - "recensear a população em idade es
colar para o ensino fundamental, bem como 
os jovens e adultos que a ele não tiverem 
acesso ou não cotlllletarem seus estudos". 

11 - "fazer-lhes a chamada pública". 
. -ltl-"zelar, junto aos pais ou responsá

veis, pela freqüência à escola". 

EMENDA NO- 28- PLEN 

Dê-se ao § 1 !l. do art. 5!> a seguinte redação: 

Art 5!> ................................................... . 
§ 1 "- Compete aos Estados e Municí

pios, em regime de colaboração e com a as
sistência da União: 

I - recensear a população em idadlt es
colar para o ensino fundamental, bem como 
os jovens e adtitos que a ele não tiveram 
acesso ou não cotlllletaram seus estudos; 

11 -fazer-lhes a chamada pública; 
III - zelar, junto oos pais ou responsá

veis, pela freq!lência à escola. 

EMENDA NO- 35- PLEN 

Dê-se ao inciso 11 do art ~ a seguinte reclação: 

"11 - autorização de funCionamento e 
avaliação de qualidade pelo Poder Públi
co." 
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EMENDA N!' 43- PLEN 

Acrescente-se a expressão e superior no inciso 
VI do artigo 1 O: 

"Artigo 1 o. A União incumbir-5e-á de: .• 

VI - assegurar processo nacional de 
avaliação da rendimento escolar no ensino 
fundamental, médio e superior, em colabora
ção com os sistemas de ensino, objetivando 
a definição de prioridades e a melhoria da 
qualidade da ensino." 

EMENDA NO- 44- PLEN 

Acrescente-se a expressão e superior no inciso 
VI do ar!. 1 O: 

"Ar!. 1 o:· A União incumbir-5e-á de: 

VI - assegurar processo nacional de 
avaliação do rendimento escolar no ensino 
fundamental médio e supel'ior, em colabora
ção com os sistemas de ensino, objetivando 
a definição de prioridades e a melhoria da 
qualidade do ensino." 

EMENDA N!'SO-PLEN 

Dê-se ao inciso I do art. 11 a seguinte reda
.ção: 

"Art. 11. Os Estados incumbir-5e-ão 
de: 

I - organizar, manter e desenvolver os 
órgãos e instituições oficiais dos seus siste-
mas de ensino;" ...................................... _ ....... . 

EMENDA N!'51-PLEN 

Dê-se ao inciso I do art. 11 a seguinte reda
ção: 

ção: 

I - organizar, manter e desenvolver os 
órgãos e instituições oficiais do seu sistema 
de ensinO;-. _ 

EMENDA N!'53-PLEN 

Dê-se ao inciso 11 do art. 11 a seguinte reda-

Art 11 ................................... ; ............... . 
I - definir, com os municípios, formas 

de colaboração na oferta do ensino funda
mental, as quais devem assegurar a disbi
buição proporcional das responsabilidades, 

de acordo com a população a ser atendida e 
os recursos financeiros disponíveis em cada 
uma dessas esferas do Poder Público. 

EMENDA NO- 54-PLEN 

Dê-se ao inciso 11 do art. 11 a seguinte reda-
ção: . - . 

12: 

"Ar!. 11. ·································-········ ...... 
11 -· definir, com os municípios, for- -

mas de colaboração na oferta do ensino 
fundamental, as quais devem assegurar a 
distribuição proporcional das responsabili
dades, de acordo com a população a ser 
atendida e os recursos financeiros disponí
veis em cada uma dessas esferas da Po
der Pública." 

EMENDA NO- 59-PLEN 
- . 

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 

I - organizar, manter e desenvolver 
os órgãos e instituições oficiais do seu sis
tema de ensino, integrando-o com as· políti
cas e planos educacionais da União e dos 
Estados; 

EMENDA 1112 61-PLEN 

· Dê-se a() inciso I do art. 12 a seguinte reda
ção: 

"Ar!. 12. ·····--··-··········-······-··-············ 
I - organizar, manter e desenvolver os 

órgãos e insti!Lições oficiais dos seus siste
mas de ensino, integrando-os com as políti
cas e planos educacionais da União e dos 
Estados. 

EMENDA NO- 71-PLEN 

Acrescente-se ao art 13 o seguinte inciso: 

"Vil - assegurar o cumprimento dos 
dias letivos e horas-aula estabelecidos." 

EMENDA N" 75-PLEN 

Acrescente-5e inciso I ao art 14, rem.imerancto-1 
se os incisos seguintes: 

"Ar!. 14. Os docentes incumbir-5e-ão 
de: 

1 - participar da elaboração da propos
ta pedagógica do estabelecimenlo de ensi
no;" 
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EMENDA W. 76-PLEN 

Acrescente-se o inciso I ao artigo 14, renume
rando-se os incisos seguintes: 

Artigo 14 - Os docentes incumbir-se
ãode: 

I - participar da elaboração da propos
ta pedagógica do estabelecimento de ensi
no; 

11 - elaborar e cumprir o seu plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento; 

III - zelar pela aprendizagem dos ,alu-
nos; 

IV - estabelecer estratégias de recu
peração para os alunos de menor rendi· 
menta; 

V - ministrar os dias letivos e horas
aula estabelecidos, além de participar inle
gralmente dos períodos dedicados ao plane
jamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional; 

VI - colaborar com as atividades de 
articulação da escola com as famflias e co
munidade. 

EMENDA NO- 80-PLEN 

Dê-se ao inciso I do art 15 a seguinte rede
ção: 

'I - participação dos profissionais da 
educação na elaboração e execução do pro
jeto pedagógico da escola." 

EMENDA W. 86-PLEN 

Acrescente-se a expressão respectivamente ao 
inciso I do arl. 18. 

I - organizar, manter e desenvolver os 
órgãos e instituições oficiais do seu sistema 
de ensino, integrando-o com as políticas e 
planos educacionais da União e dos Esta
dos; 

EMENDA NO- 111-PLEN 

Dê-se à alínea b, do inciso III do art 22 a se
guinte redação: 

"b) possibilidade de aceleração de es
tudos para alunos com atraso escolar.' 

EMENDA N<I-112-PLEN 

Suprima-se o § único do art 22. 

EMENDA N<I-119-PLEN 

TfTULOVI 
Dos nfveis e das modalidades de 

educação e ensino 

CAPfTULO 11 
Da educaçao básica 

SEÇÃOI 
Das disposições gerais 

Acrescente-se ao art 23: 

§ 32 De acordo com a possibi !idade da 
instituição de ensino deverá ser oferecida 
pelo menos uma língua estrangeira. 

EMENDA f\12138-PLEN 

AHerar a redação do inciso 11 do artigo 28, que 
passa a ter a seguinte redação: 

11 - a compreensão do ambiente natu
ral e social, dos sistema politico, da tecnolo
gia, das artes e dos valores em que se fun
damenta a sociedade. 

EMENDA f\12150-PLEN 

Dê-se ao§ 32 do art 28 a seguinte redação: 

Art 28 ..•••• :.'········-················-·'············ 
§ 3! •o ensino religioso, de matrícula 

farutativa constituirá disciplina dos horários 
normais das escolas públicas de ensino fun
damental, sendo oferecido, sem ônus para 
os cofres públicos, de acordo com as prefe
rências manifestadas pelos alunos ou por 
seus responsáveis, em caráter". 

EMENDA f\12 156-PLEN 

Suprima-se o parágrafo 42 do artigo 29. 

EMENDA N9- 157-PLEN 

Suprima-se o § 42 do art. 29. 

EMENDA f\12 158-PLEN 

Suprima-se o § 42 do art. 29. 

EMENDA N<I-170-PLEN 

Acrescente-se o§ 2~ ao art 31, transfonmando
se o parágrafo único em § 1•: 

'Art 31. O ensino médio terá organiza
ção flexível para atender às diversificadas 
necessidades dos alunos. 
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§ 1 g Os cursos do ensino médio terão 
equivalência legal e habilitarão ao prosse
guimento de estudos. 

§ 2~ A preparação geral para o traba
lho e, facultativamente, a habilitação profis
sional, poderão ser desenvolvidas nos pró
prios estabelecimentos de ensino médio ou 
em cooperação com instituições especializa
das em educação profissional. • 

EMENDA N" 176-PLEN 

Inclua-se onde couber o seguinte: 

Art 37 •...•.••.•.•••..••••••.•••••••... -'-·············-
Acrescentar as palavras além de seus 

cursos regulares e especiais. E substituir 
aos alunos das redes pública e particular de 
educação básica por à comunidade. 

Texto ratificado: 
Art. 37. As escolas técnicas e pro

fissionais, além dos seus cursos regula
res, oferecerão cursos especiais, abertos 
à comunidade, condicionada a matrícula 
à capacidade de aproveitamento e não 
necessariamente ao nível de escolarida
de. 

EMENDA N" 178-PLEN 

Transforme-se a Seção VI do Capítulo 11 (Título 
V) em Capítulo 111.· 

EMENDA N" 192-PLEN 

Acrescente-se o seguinte inciso ao art.40, re
numerando-se o que se segue: 

"IV - escolas superiores" 

EMENDA N" 198-PLEN 

Dê-se ao caput do art. 42 a seguinte reda
ção: 

"Art. 42 No ensino superior, o ano 
letivo regular, independente do ano civil, 
tem, no mínimo, duzentos dias de traba
lho acadêmico efetivo, excluído o tempo 
reservado aos exames finais •• quando 
houver·. 11 

' 

EMENDA N" 202-PLEN 

Suprima-se o § ~ c)o artigo 42: 

Artigo 42- Na educação superior •.. 
••n•••••••••••••••••••ooooouuu~op•••••••••••••••~••••-•--

§ 4"- (suprimir) 

EMENDA Nº-211-PLEN 

Dê-se ao parágrafo único do art 45 a seguinte 
redação: 

"Parágrafo único. As instituições referi
das no caput concederão certificados de 
conclusão de cursos seqüencials aos alunos 
que acumulem créditos em pelo menos seis 
disciplinas correlacionadas." 

EMENDA N" 223-PLEN 

Dê-se ao Inciso I do A ri. 4 7 a seguinte reda
ção: 

Art 47. ···························-··--·-·-··-·· __ 
I - "produção intelectual institucionali-

zada mediante o estudo sistemático dos te
rnas e problemas mais relevantes tanto do 
ponto de vista científico e cultural, quanto re-

- gional e nacional". 

EMENDA N" 224-PLEN 

O Inciso I do Art. 47 passa a ter a seguinte re
-dação: 

"Art. 47. ··························--·-···-······-·· 
I - produção intelectual institucionaliza.. 

da mediante o estudo sistemático dos temas 
e problemas mais relevantes, tanto do poniO 
de vista cientifico e cultural, quanto regional 
e nacional." 

EMENDA N" 243-PLEN 

Substitua-se, na redação do caput do Artigo 
55, o conectivo e para ou: 

Artigo 55. A formação de profissionais 
para educação básica se tará em universida
des ou em inslilulos s~riores de ed.Jcação. 

EMENDA N" 244-PLEN 

Attere-se o conectivo e para ou do caput do 
art 55: 

"Ar!. 55. A forrnaçà:l de profissionais para 
a ediiCéiÇão básica se tará em universidades ou 
em institutos ~res de educação." 

EMENDA Nº-261-PLEN 

Acrescentar o CapítaJo IV ao Título VI, onde 
serão reunidas as disposições relativas à Educa
ção EspeCial constantes das Disposições Gerais. 
O Artigo 72 é renumerado, passando a ser Artigo 
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54, mantidos seus três parágrafos, promovendo-se a serão apuradas e publicadas nos balaçls 
renumeração que se fizer necessária dos demais: do Poder Público, assim como nos relal5rios 

CAPÍTULO IV a que se refere o art. 165, § 32, da Constitli-
Da Educaçao Especial çao Federal." 

Art 54. A educaçi'io especial terá como objeti
vo proporcionar, mediante atendimento apropriado, 
o pleno desenvolvimento das potencialidades do 
educando com necessidades especiais. 

§ 12 Os educandos com necessidades espe
ciais serao matriculados de preferência no ensino re
gular. 

§ 2g Quando, em virtude das condições espe
ciais dos educandos, não for possível a sua integra
çao ao ensino regular, o atendimento será feito em 
classes, escolas e serviços especializados. 

§ 32 O exercício do magistério em educação 
especial exigirá formaçao específica em cursos de 
nfvel médio e superior. 

EMENDA ~ 265-PLEN 

Dê-se ao § 2" do art. 62 a seguinte redaçi'io: 

"§ 2" Para efeito do cumprimento do 
disposto no caput deste artigo, serao consi
derados individualmente os sistemas de en
sino federal, estadual e municipal e os recur
sos aplicados na forma do art. 213 da Cons
tituição Federal. • 

EMENDA ~ 271-PLEN 

Dê-se ao inciso VI do art 63 a seguinte reda
çao: 

"VI - concessão de bolsas de estu
do a alunos de escolas públicas e priva
das." 

EMENDA N2 275-PLEN 

Acrescente-se ao inciso 11 do art 64, depois de 
... instituições, a expressão públicas ou passando o 
referido inciso a ter a seguinte redaçi'io: 

"Art. 64 ................................................ .. 

11 - subvençao a instituições públicas 
ou privadas de caráter assistencial, desporti
vo ou cultural." 

EMENDA N2 280-PLEN 

Dê-se ao caput do art. 65 a seguinte reda
ção:. 

"Art 65. As receitas e despesas com 
manutençao e desenvolvimento do ensino 

EMENDA~ 281-PLEN 

O Art. 67 passa a ter a seguinte redação; 

"Art. 67. A União, em colaboraçiloCXllll 
os Estados, o Distrito Federal e os Murril:í
pios estabelecerá padmo mínimo de <ljl(ll'llr 
nidades educacionais para o ensino fund<!. 
mental, baseado no cálculo do cuslo mirim 
por aluno, capaz de assegurar ensíoo de 
qualidade." ·· 

EMENDA N2 284-PLEN 

O Inciso 11 do art. 70 passa a ter a segr.in!e r&

daçao: 

Art 70 ............................... .. 
11 - comunitárias, assim entendidas as 

que são instituídas por grupos de pessoas 
físicas ou por uma ou mais pessoas jtridi
cas, inclusive cooperativas de professores e 
alunos, que incluam na sua entidade mante
nedora representantes da comunidade. 

EMENDA N2 302-PLEN 

EMENDA DE PLENÁRIO N2 
(SUPRESSIV A) 

Suprima-se do art. 77 a expressão sem aufllri
zaçao prévia. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vo
taçao as emendas com subemendas. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
.Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney Sua&
suna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NO- 80, DE 1996 

Requeiro, nos termos do art. 300, inciso VI, oo 
Regimento Interno, a votaçao em globo, das stile
mendas às Emendas 1, 7, 9, 10, 14, 17, 20, 39,41, 
45, 48, 66, 67, 87, 93, 94, 96, 101, 103, 10S, 110, 
113, 140, 152, 153, 161, 175, 185, 191, 200,204, 
207, 208, 229, 230, 234, 236, 245, 248, 249, 251, 
253, 27 4, 276, 282, 283, 287 e 299, oferecidas <I) 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n2101. de 1993. 

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -
Senador Gerson Camala. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vo1a
ção o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 

Vamos proceder à votação em globo das suiJe. 
mendas. ressalvados os destaques, de nos 
1 ,7,9, 1 o, 14, 17,20,39,41 ,45,48,66,67,87,93,94,96, 1 
01,103,109,110,113,140,152,153,161,175,185,191, 
200,204,207,208,229,230,234,236,245,248,249,251 
,253,27 4,276,282,283,287 e 299. 

Os Srs. Senadores que as aprovam, ressalva
dos. os destaques que acabam de ser enumerados, 
queiram permanecer sentados. (Pausa) ' 

Aprovadas. 

Ficam prejudicadas as respectivas emendas 
com a aprovação das subemendas. 

São as seguintes às subernendas 
aprovadas: · 

SUBEMENDA À EMENDA ~ 1 

A sugestão foi parcialmente aceita, pois aper
feiçoa a concepção do Substitutivo. O conteúdo do 
título Da Liberdade do Ensino foi incorporado ao 
Título III Do Direito à Educaçllo e do Dever de 
Educar. 

SUBEMENDA À EMENDA ~ 7 

A redação do arl 29. passa a ser a seguinte: 

"Art. A educação, dever da !arrima e do 
Estado, inspirado nos principias da ·nberda- · 
de e nos ideais de solidariedade humana. 
tem por finalidade o pleno .desenvolvimen1o 
do educando, seu preparo para o exercfcio 
da cidadania e sua qualificação para o tra
balho." 

SUBEMENDA À EMENDA ~9 
'. 

Subemenda· ·.·. 
A redação do inciso V do art:. 3<> passà a ser a 

seguinte: · · · 

"V - coexistência de i!lStib..ições p(i)l'l
cas e privadas de ensino.~ . . 

SUBEMENDA À EMENDA N2 10 

Dê-se ao inciso IV do art 39. a seguinte neda-
ção: ·•· 

"IV -respeito à liberdade e apreço à 
tolerância" 

SUBEMENDA À EMENDA N"-14 

Acrescente-se o seguinte inciso X ao art ao.. 
"X - valorização da experiência extra-

escolar." · 

SUBEMENDA À EMENDA N2 17 

Suprima-se o inciso 11 do arl 4", danckH>e a 
seu inciso I a seguinte redação: · · ·· 

"I - acesso ao ensino fundamental, 
obrigatório e gratu~o. inclusive para os 
que a ele não tiveram acesso na idade 
própria" 

SUBEMENDA À EMENDA N! 20 

A redação do inciso IV do art. 4" passa a ser a 
segiJnte: 

. . "IV - atendimenlo educacional apro-
priado aos carerrtes de cúdados educativos 
especiais, preferencialmente na rede regular 
de ensino." 

SUBEMENDA À EMENDA N! 39 

AcresGente-se, com a redação séguinte. novo 
inciso V ao art 11 , renumerando-se os demais: 

"V - baixar . nonnas complementareS 
para o seu sistema de ensino." 

SUBEMENDA À EMENDA N2 41 

.Dê-se ao. inciso IV do arl 10 a seguinte neda
ção: 

ção: 

"IV -.estabelecer, em colaboração 
com os Estados, o Distrito Féderal e os 

· · Municfpios, competências · e diretrizes 
para a educação infantil, o ensino funda

. mental e o ensino médio, que nortearão 
·os currlculos· e seus conteúdos mfnimos, 
de modo a assegurar formação básica 
comum." ... 
SUBEMENDAS À EMENDA N9. 45 

Subemenda ~ 1 
Dê-se ao inciso IX do arl 1 O a seguinte nada-

"IX -autorizar, reconhecer, credenciar, 
supervisionar e avaliar, respectivamente, os 
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ção: 

cursos das instituições de ensino s~rior e 
os estabelecimentos do seu sistema de en
sino .. ~~ 

Subemenda n" 2 

Dê-se ao inciso IV do art 11 a seguinte reda-

"IV - autorizar, reconhecer, credenciar, 
supervisionar e avaliar, respectivamente, os 
cursos das instituições de ensino superior e 
os estabelecimentos do seu sistema de en
sino." 

Subemenda n" 3 

Acrescente-se ao art 12 o seguinte inciso IV, 
renumerando-se o IV para V: 

"IV- autorizar, credenciar e supervisio
nar os estabelecimentos do seu sistema de 
ensino." 

Sube~da à Emenda n~ 48 

A redação do § 40 do art. 1 o passa a. ser a se
guinte: 

"§ 4" Os resultados dos processos de 
avaliação a que se referem os. incisos VI e 
VIII contribuição para a definição da politica 
educacional. • 

Subemenda à Emenda n" 66 

t: acrescentado no Substitutivo o seguinte dis
positivo ao art. 12: 

"Parágrafo único. Os Municípios pode
rão optar, ainda, por se integrar ao sistema 
estadual de ensino ou compor. com ele um 
sistema único de educação básica.• 

Subemenda à Emenda 11"67 

Dê-se ao caput do art 13 a seguinte r:edação: 

"Os estabelecimentos de ensino, res
peitadas as normas comuns e.as do seu 
sistema de ensino, terão a inlfumbência 
de:• 

Subemendas à Emenda n" lir 
Acrescente-se novo inciso ao art. 17 com a se

guinte redação: 

"III - os órgãos federais de educação. • 

Subernenda n" 2 

Acrescente-se novo inciso ao art. 18 com a se
guinte redação: 

275 

"11 - os órgãos de educação estaduais 
e do Distrito Federal, respectivamente. • 

Subemenda n" 3 

. Acrescente-se "lovo inciso ao art. 19 com a se-
guinte redação: 

"III - os órgãos municipais de educa
ção.• 

Subernenda à Emenda n" 93 e 94 

Substitua-se o nome do Capitulo I - Das Dis
posições Comuns - do titulo Dos Níveis e das Mo
dalidades de Edúcação e Ensino, para Da Composi
ção dos Nfveis Escolares. 

Subernenda 11 Emenda n" 96 

Dê-se ao art 20 a seguinte redação: 

"Art. A educação escolar compõe-se 
de: 

I - educação básica, formada pela 
educação infantil, ensino fundamental e en
sino médio; 

11- educação superior. • 

Subemenda à Emenda n" 101 

Acrescente-se o seguinte artigo ao Capitulo Da 
Educação Básica. 

"Art. A edUcação básica tem por finali
dade desenvolver o educando, assegurar
lhe a formação comum indispensável para o 
exercfcio da cidadania e fornecer-lhe meios 
para progredir · no trabalho e em estudos 
posteriores." 

Subemenda à Emenda n" 103 

Dê-se ao caput do art. 21 a seguinte reda
ção: .. 

"A ~ucação. ~ásica poderá organi
zar-se em séries anuais, perfodos semes
trais, ciclos, alternância regular de perío
dos de estudos, grupos não-seriados, com 

· base mi idade, na competência e em ou
tros critérios, ou por forma diversa de or
ganização, sempre que o Interesse do pro
cesso de aprendizagem assim o recomen
dar.• 

Subemenda 11 Emenda n" 109 

A redação do § 2!l do art. 21 passa a ser a se
guinte: 
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"§ 2º- O calendário escolar deverá ade
quar-se às peculiaridades locais, inclusive 
climáticas e económicas; a- critério do res
pectivo sistema de ensino, sem com isso re
duzir o número de horas letivas previsto." 

Subemenda à Emenda n"- 110 

O caput do arl 22 e seu inciso IV passam a ter 
a seguinte redação: 

"Art. A educação básica, nos ní-
veis fundamental e médio, será organiza
da de acordo com as seguintes regras 
comuns: 

IV- o controle de freqüência fica a car
go da escola, conforme o disposto no seu 
regimenio e nas normas do respectivo siste
ma de ensino, exigida freqüência mínima de 
75% do total de horas lelivas para aprova
ção.• 

Subernenda à Emenda n"- 113 

O caput do arl 23 passa a ter a seguinte reda-
ção: --

" Art. Os currfculos do ensino funda
mental e médio terão uma base nacional co
mum, eStabelecida pela União, que poderá 
ser complementada, em cada sistema de 
ensino e, se for o caso, em cada eslabeleci
menio, com uma parte diversificada, de 
modo a assegurar o resj:leiio às característi
cas regionais e locais da cultura e da econo
mia" 

Subernenda à Emenda no- 140 

Acrescente-se ao arl 28 o seguinte § 22, renu
merando-se os demais: 

"§ 2" os estabelecimenios que utili
zam a progressão regular por série podem 
adotar no ensino fundamental o regime de 
progressão continuada, até a terceira série 
anual, sem prejuízo da avaliação do pro
cesso de 1 ensino-aprendizagem, observa
das as normas· do respectivo sistema de 
ensino.' · I 

Subemenda às Emendas nos 152 e 153 

Roa acrescentado, assim, o seguinte § 72 ao 
arl 28 do Substitutivo: 

"§ 7Q O ensino fundamental será pre
sencial, sendo o ensino a distância utilizado 

cerno complementação da aprendizagem ou 
em situações emergenciais." 

SUBEMENDA À EMENDA NO 161 

Dê-se ao art. 30 a seguinte redação: 

"Art~ O ensino médio, etapa final da 
educação básica, com duração mínima de 
três anos, terá como finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamenio 
dos conhecimenios adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimen
to de estudos; 

11 - a preparação básica para o traba
lho e a cidadania; 

III - o aprir110ramenio do educando 
cerno pessoa humana, incluindo a formação 
ética e o desenvolvimenio da autonomia in
telectual e do pensamento crítico. 

Parágrafo único. O ensino médio, 
atendida a formação geral do educando, po
derá prepará-lo para o exercício de prcifissõ.. 
es técnicas. • 

SUBEMENDA À EMENDA NO 175 -

A reâação do caput do· arl 36 passa a ser a 
seguinte: 

"Art. O conhecimenio adquirido na 
educação profissional, inclusive no trabalho, 
poderá ser objeio de avaliação,- reconheci
menio e certificação para prosseguimenio 
ou oonclusão de estudos." 

SUBEMENDA À EMENDA NO 185 

Dê-se ao inciso I do· art. 48 a segtlinte redação: 

· •r :... criar, organizar e extin!ÍiJir, em sua 
sede, eursos e progiamas de ·ensino supe
rior previstos nesta Lei, obedecendo às nor
mas gerais da Uniãó e, quandO for o caso, 
do respectivo sistema de ensino. • 

SUBEMENDA À EMENDA ~ 191 

A redação do art 40 passa a ser a seguinte: 

• Art. As instituições de ensino supedor 
se organizarão na forma de: 

I - universidades; 
11 - centros de ensino superior; 
III - institutos; 
IV - faculdades; 
V- esoolas superiores.• 

SUBEMNEDA À EMENDA NO 200 

Dê-se ao § 2Q do arl 42 a seguinte redação: 
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"§ 2Q Os alunos que tenham extraordi
nário aproveitamento nos estudos, demons
trado por meio de provas e outros instru
mentos de avaliação específicos, aplicados 
por banca examinadora especial, poderão 
ter abreviada a duração dos seus cursos, de 
acordo com as normas dos sistemas de en
sino." 

SUBEMENDA À EMENDA N'> 204 

Adicione-se o seguinte art. 46 ao Substitutivo, 
renumerando-se os demais: 

"Art. 46. As instituições de ensino su
perior aceitarão a transferência de alunos 
regulares, para cursos afins, na hipótese da 
existência de vagas, e mediante processo 
seletivo. 

Parágrafo único. As transferências ex
officio se darão na forma da lei". 

SUBEMENDA À EMENDA N'> 207 

A redação do caput e do § 1 Q do art. 44 passa 
a ser a seguinte: 

"Art. Os diplomas de cursos supe
riores reconhecidos, quando registrados, te
rão validade nacional come prova de forma
ção recebida por seu titular. 

§ 1 R· Caberá às instituições de ensino 
superior credenciadas registrar os diplomas 
por elas expedidos. • 

SUBEMENDA À EMENDA N'> 208 

Dê-se ao § 32 do art. 44 a seguinte: 

"§ 3" Os diplomas de Mestrado e de 
Doutorado, expedidos por universidades es
trangeiras, só poderão ser reconhecidos por 
universidades públicas que possuam cursos 
de pós-graduação reconhecidos e avaliados, 
na mesma área de conhecimento e em nível 
equivalente-ou superior." 

SUBEMNEDA ÀS EMENDAS N"-S 229 E 230 

Inclua-se em parágrafo único no art. 48 com a 
seguinte redação: 

"Parágrafo único. Para garantir a auto
nomia didático-dentifica das universidades, 
caberá aós seus colegiados de ensino e 
pesquisa decidir, dentro dos recursos orça
mentários disponíveis, sobre: 

I - criação, expansão, modificação e 
extinção de cursos; 

11 - ampliação e diminuição de vagas; 

III - elaboração da programação dos 
cursos; 

IV - programação das pesquisas e das 
atividades de extensão; 

V - contratação e dispensa de profes
sores; 

VI - planos de carreira docente. • 

SUBEMENDA À EMENDA f\12234 

A redação do § 22- do art. 49 passa a ser a se
guinte: 

"§ 2º Atribuições da au!onomia univer
sitária poderão ser estendidas a instituições 
que comprovem alta qualificação para o en
sino ou para a pesquisa, com base, em ava
liação procedida pelo Poder Público. • 

SUBEMENDA À EMENDA N'> 236 

O art. 50 é transferido para as Disposições Ge
rais, com a seguinte redação: 

• Art. Qualquer cidadão habilitado com 
a titulação própria poderá exigir a abertura 
de concursos públicos de provas e titulas 
para cargo de docente de instituição pública 
de ensino que estiver sendo ocupado por 
professor não-concursadci, por mais de seis 
anos, ressalvados os direitos assegurados 
pelos arts. 41 da Constituição Federal e 19 
do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. • 

SUBEMENDA À EMENDA N'> 245 

Dê-se ao art. 55 o seguinte parágrafo único: 
Parágrafo único. Os institutos superiores de 

educação são instituições de nível superior, integra
das ou não a universidades e centros de ensino su
perior, e manterão: 

I - cursos formadores de profissionais para a 
educação básica, inclusive o-curso normal superior, 
destinada à formação de docentes para a educação 
infantil e para as -primeiras séries do ensino funda
mental; 

11 - programas de formação pedagógica para 
portadores de diploma de ensino superior que quei
ram dedicar-<>e à educação bàsica; 
· III - programas de educação continuada para 
os profiSSionais de, educação_ dos diversos níveis. 

SUBEMENDA ÀS EMENDAS N"-S 248 E 249 

Dê-se ao art. 57 a seguinte redação: 
Art Nas regiões onde não existirem condiçõ

es para graduar em nível superior a totalidade dos 
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docentes, será admitida a formação em escolas nor
mais de nível médio para a educação infantil e para 
as séries iniciais do ensino fundamental, tendo em 
vista as condições reais de ensino e respeitando-se 
os requisitos mínimos para o ingresso na carreira fi
xados pelos respectivos sistemas de ensino. 

SUBEMENDA A EMENDA N2 251 

Dê-se ao art. 59 a seguinte redação: 
A preparação para o exercício do magistério 

superior se fará em nível de pós-graduação, priorita
riamente em programas de mestrado e doutorado. 

$!JBEMENDA A EMENDA N2 253 

A redação do parágrafo único do arL 59 passa 
a ser a seguinte: 

Parágrafo único. O notório saber, reconhecido 
por universidade pública com curso de doutorado 
em área afim, poderá suprir a exigência de título 
acadêmico. 

SUBEMENDA A EMENDA N2 274 

Dê-se aos incisos 11 e III do art. 63 a seguinte 
redação: 

11- aquisição, manutenção, construção e con
servação de instalações e equipamentos necessá
rios ao ensino; 

III -aquisição de material e contra!ação de ser
viços necessários ao ensino. 

SUBEMENDA A EMENDA N2 276 

A redação do inciso IV do art. 64 passa a ser a 
seguinte: 

IV - programas suplementares de alimen!ação, 
transporte, segurança escolar, assistência médico
odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras 
formas de assistência social. 

SUBEMENDA A EMENDA N2 282 . 

Acrescente-:se ao art. 68 o seguinte § 30-
§ 30- Com base nos critérios esllibelecidos nos 

§§ 1" e 2", a União poderá fazer transferência direta 
de recursos a cada es!abelecimento de ensino, le
vando em conta o número de alynos que efetiva-
mente freqüen!am a escola ) 

SUBEMENDA A EMENDA N2 283 

Desdobre-se em dois, renumerando-se os de
mais, o inciso I do art. 71, com a seguinte redação: 

I - comprovem finalidade não-lucrativa e não 

distribuam resultados, dividendos, bonificações ou 
parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou 
pretexto; 

11 - apliquem seus excedentes financeiros em 
educação. 

SUBEMENDA A EMENDA N2 287 

Dê-se ao art. 73 do Substitutivo a seguinte re
dação: 

Art. Os sistemas de ensino assegurarão ade
quação própria aos educandos com necessidades 
educativas especiais, com a garantia de: 

I - preparação para o trabalho, visando à sua 
efetiva integração na sociedade; 

11 - terminalidade própria, para aqueles que 
não possam atingir a conclusão do ensino funda
mental, em virtude de suas deficiências. 

SUBEMENDA A EMENDA N2.299 

Dê-se ao § 1" do 8rt. 76 a seguinte redação: 

§ 1" A educação a distância, organiza
da com abertura e regime especiais, será 
oferecida por instituições especificamente 
credenciadas pela União. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passa
se à vo!ação das emendas destacacjas, às quais fo
ram oferecidas.su~emendas .. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1" Secretário ém . exercício, Senador Ney 
Suassuna 

São lidos os seguintes.· · 

REQUERIMENTO N2 81, DE 1996 

Nos termos do arL S11, alinea b~ do Regimento 
Interno, requeiro preferêni:ia para a l=,merida n" 268, 
apre5eritadà ao SubStitutivo do Projeto de Lei da Câ
mara n" 101, de 1993, a firn de ser votada antes da 
su~menda . . : . . . . . 

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1996. -
Senador Pedro Pivá. · 

REQUERIMENTO N2 82, DE 1996 . 

Nos tenros do art. 311; alínea.b, do Regimento 
Interno, requeiro preferência para: as Emendas n"s 
203,.266, 92,137,289, 172; 125,239,118,21, 22, 
181, 162, 296, 65, 221, 268, 72, 179, 123 e 301, 
226 e 304, ao Substitutivo ao PLC n" 101/95 a·fim de 
ser votada antes das emendas destacadas. . i 

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -
Sebastião Rocha -Eduardo Suplicy -Sérgio Ma
chado - Valmir Campelo - Romeu Tuma - Jader 
Barba lho-Hugo Napoleão. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em vota
ção o requerimento que acaba de ser lido, que é 
subscrito pelos Líderes da Casa 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Fica prejudicado o requerimento do Senador 

Pedro Piva, já contemplado nos requerimentos dos 
Líderes. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vamos 
passar à votação das emendas que têm preferência. 

Peço aos Srs. Senadores que acompanhem 
nos avulsos. 

Emenda n" 203, de autoria do Senador José 
Eduardo Outra, que tem parecer pela rejeição. 

Consulto o Senador José Eduardo Outra se dEi
seja justificar a sua emenda O Regimento Interno 
lhe assegura. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Abro mão 
da defesa, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção a emenda 

O SR. JADER BARBA LHO· A emenda ou o 
parecer? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votamos 
a emenda. O parecer é pela rejeição. Sempre o que 
o. Plenário vota é a matéria 
· . O SR. JADE R BARBA LHO- Sr. ~Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra a v. Ex" para encaminhar. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA. Para 
encaminhar a votação. Sem .revisão do orador.) -
Gostaria de registrar o volo favorável do 'PMDB à 
emenda · · · 

O SR. VALMIR CAMPELO- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. Ex• para encaminhar. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, o PTB vota favoravelmente à emenda. 

, O SR. HUGO NAPOLEÃO • Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

I O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 
a palavra a V. Ex• para encaminhar. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - O 
PFL vota igualmente a favor da emenda 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pelo que 

a Mesa depreende, há consenso das Lideranças 
pela votação da emenda. 

O SR. DARCY RIBEIRO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para esclarecer. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Rela!or da matéria, Senador Darcy Ri- · 
beiro. 

O SR. DARCY RIBEIRO (PDT- RJ. Para es
clarecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
lamenlo me opor, mas essa emenda é um vasto 
pensamento desejoso. Desejar que as escolas no
tumas sejam iguais às diurnas e tratar isso imperati
vamente é um absurdo. Educação não se faz assim. 
Temos que lutar para que as escolas noturnas me
lhorem a. qualidade progressivamente. Não se pode, 
por lei, determinar que sejam iguais; seria um pen
samento desejoso muito ruim para a educação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Srs. 
Senadores que aprovam a emenda permaneçam 
sentados. (Pausa) 

Aprovada, com o volo contrário dos Senadores 
Roberlo Requião e Darcy Ribeiro. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N22~LEN 

Acrescente-se ao art 42 o seguinte parágrafo: 

§ 52 As instituições de ensino superior 
oferecerão, no período notumo, cursos de 
graduação nos mésmos padrões de qualida
de mantidos pela instituição no período diur
no, sendo obrigatória a oferta noturna nas 
instittições públicas,. garantida a necessária 
previsão orçamentária 

. · : . :o SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção a Emenda li> 266, de autoria do Senador Eduar-
do Suplicy. · 

O parecer do Relator é pela rejeição da emen-
da. Refere-se ao art 62. · 

Os Srs. Senadores que aprovam a emenda 
queiram permanecer sentados. 

Aprovada .•. 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N2 2~LEN 

Substituam-se o caput e os parágrafos 3"- e 6" 
do art. 62, passando-se à seguinte redação: 

Art 62 A União aplicará, anual mente, 
nunca menos de dezoito, e os Estados o 
Distrito FEléferal e os Municípios vinte e ci~co 
por cento ou o que consta nas respectivas 
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Constituições ou Leis Orgânicas,, da receita 
resultante de impostos, compreendidas as 
transferências constitucionais, na manuten
ção e desenvolvimento do ensino público. 

§ 1~ ....................................................... . 
§ 2" ................................................ - ... .. 
§ 3l! Considerar-se-ão excluídas das 

receitas de impostos mencionadas neste ar
tigo as operações de crédito por antecipa
ção de receita orçamentária de impos!Ds. 

§42 ...................................................... .. 
§ 5" ........................................ -............... . 
§ 6" O repasse dos valores referidos 

neste artigo do caixa da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios ocOrre
rá imediatamente ao órgão responsável pela 
educação, observados os seguintes prazos: 

I - recursos arrecadados do 12 ao 1 00-
dia de cada mês, até o 20" dia; 

11 - recursos arrecadados do 112 ao 
~dia de cada mês até o 300- dia; 

III - recursos arrecadados do 212 ao fi
nal de cada mês até o 1 00- dia do mês sub
seqOente. 

§ 72. ..................................................... .. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Solicito 
aos Srs. Senadores que acompanhem, mediante os 
avulsos distribuídos em plenário, a votação dos des
taques. 

Emenda n2 92, de autoria do Senador Josaphat 
Marinho, com o parecer pela rejeição. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presiden
te, peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo -
a palavra ao- Senador Josaphat Marinho, pela or
dem. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
tive informação do nobre Uder de que a emenda foi 
incluída para aceitação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Pelo que 
depreende a Mesa- mais uma vez. esclareço o Ple
nário - foram incluídas- essas emendas para que o 
Plenário as aprove. · 

O SR. DARCY RIBEIRO- Sr. Presidente, soli
ctto a palavra, para um esclarecimerito. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao Relator. 

O SR. DARCY RIBEIRO (PDT- RJ. Para um 
~larecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, essa emenda foi recusada na forma em que 

está, mas o autor a modificou. Se a modificação é 
válida, é claro que estou de acordo com ela 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Nobre 
Senador Darcy Ribeiro, a emenda que foi modificada 
é a Emenda n2 137. Estamos votando a Emenda n"-
92. A Emenda n2137 será votada em seguida 

Os Srs. Senadores que aprovam a Emenda n2 
92 queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada com o voto contrário do Senador 
José Fogaça 

É a se!Íuinte a emenda aprovada 

EMENDA W 92-PLEN 

No titulo V - Da Organização da Educação Na
cional - acrescente-se art. alterando-se a numera
ção dos subseqOentes: 

Art Na estrt.Jiura educacional, haverá 
um Conselho Nacional de Edui:ação. com 
funções normativas e de supervisão e ativi-
dade permanente, criado por lei. · 

O SR. JOSt: FOGAÇA -Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Fogaça. pela or
dem. 

O SR. JOSt: FOGAÇA (PMOB-RS) -Sr. Presi:-. 
dente, preciso de um esclarecimento porque essa 
emenda está incluída no acordo, vejo que há con
senso. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está in
cluída no acordo e há consenso. 

O SR. JOSt: FOGAÇA - Ba é ~e autoria de 
uin dos maiores; senão do maior - pelo menos para 
mim o maior - oonstftucionalistà desta Càsa, que é o 
Senador Josaphat Marinho, e ela, para mim, tem o 
aspeclo de inconstitucionalidade, que é a criação de 
instiúição por iniciativa do Congres59. · · 

O SR. DARCY RIBEIRO - Sr. Presidente, tem 
mais outro aspecto: são três emendas. 

O SR. JOSt: FOGAÇA - Mas, de qualquer ma
neira, registro o meu voto contrário. -· · · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
registrará o voto contrário de V. Ex"-

0 SR. DARCY RIBEIRO - Sr. Presidente, três 
emendas ... 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A emen
da já está votada 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. Presidente. 
p~ a palavra para um esclarecimento. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
um esclarecimento. Sem revisão do orador.) - A 
emenda não cria, diz que haverá, e em outra emen
da, então, se esclarece como haverá 

O SR. DARCY RIBEIRO - Senador Josaphat 
Marinho, todas elas referentes a três emendas suas. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Para or
denar os nossos trabalhos, concederei a palavra a 
V. Elé-', Senador Darcy Ribeiro. 

. O SR. DARCY RIBEIRO (PDT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, todas 
elas se referem ao Conselho Nacional de Educação, 
que é matéria de outra lei. Esta lei não trata dele. 

É um absurdo que nessa lei se fale em Conse
lho Nacional de Educação. Não o quisemos propor 
porque se tratava de matéria de iniciativa do Execu
tivo. Já havia sido objeto de uma lei já aprovada, e 
os Conselhos já estão sendo implementados. 

Então, é um absurdo, nessa lei, falar desse 
Conselho. · 

O SR. PRESIDENTE (José SamelY) - Em vota
ção a Emenda nO- 137. 

Sobre a mesa, documento subscrito pelo Sr. · 
Josaphat Marinho e outros Srs. Senadores propondo 
alterações no texto da emenda, que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney. Suas
suna 

É lido o seg~inte: 

ALTERAÇÃO AO TEXTO DA EMENDA No-137-
DESTACADA . 

Adequa ao texto do art. 28, depois da Palavra 
idade, a seguinte expressãoi 

-e gratuita na esi:ola pt1llicli . . . . .. 
Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -

Josaphat Marinho - Hugo Napolelio - Jader Bar
balho -Romeu Tuma - Valmir Campelo - Eduar-
doSuplicy. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço o 
parecer do eminente Relator, Senaqor Darcy Ribeiro. , . 

O SR. DARCY RIBEIRO (PDT-RJ. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) ·_·Sr. Presidente, 
nesta emenda foi acrescentada a expressão COloca
da pelo npbre Senador Josaphat Marinho, com lllli
ta competência, indicando que se refere às escolas 
públicas, com a qual estou de acordo. · · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer é favorável à Emenda n" 137. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, com as ai-

terações sugeridas, queiram permaneceJ!' ::sentados. 
(Pausa.) 

Aprovada. 
É a seguinle a emenda Ç'O'IIada: 

·EMENDA III" 137-PLEN 

No art 28, depois da palavra - fundamental -
inclua-se o vocábulo - gratuito. 

É a seguinle a alteração do texto de 
Emenda nl1. 137 aprovada: 

ALTERAÇÃO AO TEXTO DA EMENDA 'N!' 137-
destacada 

Adequa ao texto do art. 28, depoiS da palavra 
idade, a seguinte expressão: 

- e gralúta na escora pWii:a 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção a Emenda nl1. 289, de autoria da nobre Senadora 
Emília Fernandes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1~ Sacretário ... Perdão, o requerimento é sobre a 
Emenda nl1. 239. 

Os Srs.. Senadores que a aprovam ·queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

O SR. DARCY RIBEIRO-Sr.Presidente, peço. 
a palavra peta ordem. · 

O SR. PRESIDENTE (JosáSamey}- Concedo 
a palaVra, pela ordem, ao nobre Senador Darcy Ri
beiro. 

O SR. DARCY RIBEIRO (PDT-FU. Pela or
dem. Sem revisão ao orador.) -Sr. Presiaente, aqui 
há .duas impropriedades. Est!mos cnando vários 
cargo.s. no Executivo, obrigando nilhares e milhares: 
de escolas a ·contar com todo esse pessoal. É claro 
que. alguns Estados e cidades podem··iàzê-lo, mas 
estabelecer urna regra geral neste sentido é um ab
surdo. É colocar nas escolas. da um professor toda 
uma burocracia enorme e onerasíssima, 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra, pelil ordem.· · · . 

. . O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Concedo 
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Roberto 
Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, qual 
emenda estamos discutindo? A2FIJ? 

O SR. PRESIDENTE (José Sal'!le!r) - A Mesa 
tem pedido a atenção do Plenário e já ant.~nciou que 
estamos votando a Emenda 1'1' 289, Q!Je l!em parecer 
favorável e. aprovação paroial, na forma das Emen-
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das nºs. 286 e 287 - arts. 72, 73 e 7 4 -, da Senadora 
Emília Fernandes. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA · Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 
a palavra pela ordem, ao nobre Sena::lor José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, per
doe-me V. Ex', mas o Senador Darcy Ribeiro acaba 
de fazer a defesa do seu parecer, que é contrário, a 
uma outra Emenda, que é de rP- 239. 10 que, no curso . 
do enunciado. V. Exã também citou a Emenda ri> 239. 

Então. estamos vendo o Senador Darcy Ribei
ro fazer a defesa do seu posicionamento, que é con
trário à Emenda 239, e estamos votando a EmEinda 
289. Ficou realmente deSlóciida a argumentação do 
fato que estava em curso. Portanto, pediria a V. Exª 
que pelo menos desse ao Senador Darcy Ribeiro a 
oportunidade de avaliar a Emenda ri> 289. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador 
José Fogaça, a Mesa anunciou que havia um reque
rimento sobre a mesa, relacionado com a Emenda 
11"- 239. Em seguida, a Mesa ratificou que sobre a 
Emenda n' 289 -não havia documento algum, e a 
submeteu à votação. Quando chegarmos à Emenda 
11"- 239, naturalmente o Senador Darcy Ribeiro terá 
oportunidade de se manifestar. 

Em volação a Emenda 11"- 289. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

penmanecersentados. (Pausa) 
Aprovada 

t a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N" 289- PLEN 

Atterem-se os artigos 72, 73 e 74, e seus res
pectivos parágrafos das Disposições Gerais, que 
passam a contar com a seguinte nedação, organiza
dos na forma de capítulo, artigos, parágrafos e inci
sos, com a devida numeração. 

CAP[TIJLO ( .•• ) 
Da_Educação Especial 

Art ( ... ) Educação especial, para efeitos deste 
Lei, é entendida como a modalidade de El(!ucação 
escolar, oferedda preferencialmente na nede regular 
de ensino, para educandos , portadores de necessi-
dades especia~. , 

§ 1" As escolas regulares oferecerão, quando 
necessário, serviços de apoio especializado para 
atender às peculiaridades da clientela de educação 
especial. 

§ 2Q Quando, em virtude das condições espe-

ciais dos educandos, não for possível sua integração 
ao ensino regular, o atendimento será feito em clas
ses, escolas ou serviços especializados. 

§ 3" A oferta de serviço de educação especial, 
dever constttucional do Estedo, tem início na faixa 
etária dos zero aos seis anos, durante a educação 
infantil. 

Art ( ... ) Os sistemas de ensino assegurarão 
aos educandos com necessidade especiais: 

I - i:urrículos, métodos, técnicas, recursos edu
cativos e organização especificas, para atender às 
suas necessidades; 

11 - tenminalidade especifica para aqueles que 
não possam atingir o nível exigido para a conclusão 
do ensino fundamental, em virtude de suas deficiên
cias e aceleração para concluir em menor tempo o 
programa escolar para os supendotedos; 

III - professores com especialização adequada 
em nível médio ou superior, para atendimento espe
cializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados, para a integração desses educandos 
nas classes comuns; ,_ 

IV - educação especial para o trabalho,- visan
do a sua efetiva integração na vida em sociedade, 
inclusive condições adequadas para os que não re
velem capacidade de inserção no "trabalho competiti
vo, mediante articulação com os órgãos oficiais 
afins, bem corno para aqueles que apresentam urna 
habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora; 

V - acesso igualitário aos benefícios dos pro
gramas sociais suplementares disponíveis para o 
respectivo nível do ensino regular. 

Art ( ••• ) Os órgãos normativos dos sistemas de 
ensino'estebelecerão crttérios de caracterização das 
instituições privadas sem fins lucrativos, especializa
das e com atuação exclusiva em educação especial, 
para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder 
Público. 

Parágrafo único. O Poder Plblico adoterá 
como alternativa preferencial a aplicação do atendi
mento aos educandos com necessidades especiais 
na própria nede plblica regular de ensino, inde
pendentemente do apoio às instituições previstas 
neste artigo. 
. O SR. DARCY RIBEIRO- Sr. Presidente, peço< 
a palavra pela andem. , 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Darei a 
palavra a V. Ex" em seguida para oferecer parecer 
sobre as emendas, ou esclarecimento, ou informa
ção ao Plenário. 



Fevereiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 283 

Emenda n!! 172, da Senadora Emilia Feman-
des.. 

O parecer é pela rejeição (art 32). 
O SR. DARCY RIBEIRO- Sr. Presidente, peço 

a palavra para emitir parecer. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 

a palavra, para emitir parecer, ao Senador Darcy Ri
beiro. 

Estamos votando a Emenda ri" 172. 
O SR. DARCY RIBEIRO - Sr. Presidente, não 

tenho a Emenda n!! 172 em mãos. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare

cer de V. Exª é pela rejeição. 
O SR. DARCY RIBEIRO- Sim, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em vota-. 

ção a ~menda no. 172, com parecer contrário. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA NQ 172- PLEN 

Substitua-se o parágrafo único do 3rt 32 pela 
redação seguinte: 

Art 32 ..••••..••••.••.•...••....•..•.•..•••.••...•••...•.•.••..••.•••• 
Parágrafo único. Os sistemas de ensino asse

gurarão gratuitamente aos jovens e adultos que não 
puderam efetuar os estudos na idade regular, opor
i.midades educacionais apropriadas, levando em 
conta as características do alunado, seus interesses, 
condições de vida e de trabalho, mediante cursos e 
exames. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em 110-
tação a Emenda n" 125, de autoria da Senadora 
Emitia Fernandes. 

O parecer é pela rejeiÇão. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
O SR. DARCY RIBEIRO - Sr. Presidente, 

peço a palavra para emitir parecer. 
O SR. PRESIDENTE {José Samey)- Concedo 

a palavra ao nobre Relator Darcy Ribeiro para emitir 
parecer. · 

O SR. DARCY RIBEIRO (PDT- RJ. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, 
Sr% e Srs. Senadores, a Senadora Emília Fernan
des foi quem mais trabalhou nesta lei depois de 
mim. S. Exª apresentou cinquenta emendas, das 
quais mais da metade foram aproveitadas.. Mas é 
claro que, num número tão grande de emendas, al
gumas deveriam ser reexaminadas e rejeitadas. É o 

caso desta Emenda n!! 125, que pede a inclusão do· 
pr&escolar como um ano a mais para garantir os 
nove anos de educação fundamental. A Constituição 
fala em oito anos, e obrigar-se esse nono ano signifi
ca colocar nas escolas mais 3 milhões de alunos, o 
que é um absurdo! As escolas já estão oneradas, 
mal conseguem tomar conta dos alunos de sete 
anos ou dos que vão completar sete anos. 

De fato, no meu substitutivo, colo()() que são 
mabiculadas crianças de seis anos, desde que no 
curso do ano venham a completar sete. Aumentar 
mais isso é inconveniente para a imensa máquina 
de educação, que envolve 50 milhões de pessoas. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O pare-
cer é pela rejeição. · 

Em votação. 
oS Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
Com os votos contrários dos Senadores Rober

to Requião, Bernardo Cabral, Marluce Pinto, José lg
nâcio Ferreira, Gerson Camata e Hurri:lerto Lucena 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N!! 125-PLEN 

Inclua-se o seguinte artigo, no Capitulo 11, Da 
Educação Básica, Seção 11, Da Educação Infantil. 

Art A última série pré-escolar respeitada a 
idade mínima de 6 anos, deverá ser gradativamente 
incorporada no ensino fundamental, na forma da lei. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção a Emenda n" 239, da autoria da Senadora Emi
lia Fernandes. 

O parecer é pela rejeição. 
·Sobre a mesa, requerimento que será r.do peio 

Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Ney Suas
suna 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 83, DE 1996 

Nos termos do art 312, alínea b, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, de Emenda n" 239, suprimindo-se os itens 5 e 6, 
da referida emenda 

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -
Sérgio Machado- Élcio Alvares - Valmir campe
lo-Hugo Napolelio- Jader Barbalho. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votr 
ção o requerimento. 

O SR. DARCY RIBEIRO - Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar. 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Darcy Ribeiro para en
caminhar. 

O SR. DARCY RIBEIRO (PDT-RJ. Para enca· 
minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr'ls e Srs. Senadores, pondero ao Senado 
que esta lista de docente, administrador, supervisor, 
orientador, coordenador pedagógico, funcionário de 
apoio, é uma burocracia colocada em cima de um 
sistema educacional, em que apenas 5% têm a ll' 
série. É um sistema feito com uma multiplicidade 
imensa de pequenas escol2s. Dar aos prefei1os essa 
liberdade de nomear essa burocracia toda para as 
escolas, é um perigo muito grande e não correspon· 
de a necessidade alguma · 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em vala· 
ção o requerimen1o, solicitando que sejam votados 
destacadamente os itens 5 e 6 da Emenda no 239. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Em votação a Emenda no 239, ressalvados os 

destaques aprovados pelo Plenário. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecersentados.(Pausa) 
Aprovada 
Peço aos Srs.- Senadores que declarem seus 

yo1os contrários no microfone para que sejam regis
trados. 

Com os vo1os cont.rários dos Senadores BeiJo 
Parga, Roberto Requião, Gerson Camata, Lúcio N· 
cântara, Edison Lobão, José lgnácio Ferreira, MarJu. 
ce Pinto, Bernardo Cabral, Roberto Freire e José Fo
gaça. 

Vamos proceder à votação dos itens 5 e 6, es
tabelecido pelo Plenário que a votação seja feila 
destacadamente. · 

Em votação os itens 5 e 6. 
Os Srs. Senadores que os aprovam qlleiram · 

permanecer sentados. (Pausa) 
A Mesa infol'l]la-me que houve acordo de Lide

rança no sentido. de que fossem rejeitados os iters 5 
e 6 destacados.· · 

A SR• EMILIA FERNANDES - Sr. Prooidenle, 
peço a palavra, para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra, pela ordem, à nobre Senadora Emilia Fer
nandes. 

A SR• EMILIA FERNANDES - Sr. Presidente, 
a nossa emenda previa um esclarecimento a respee 
to dos profissionais de educação. Quem são os pro-

fissionais de educação deste País? Então, coloca
mos: docentes, administradores escolares, supervi
sor, orientador, coordenador pedagógico e funcioná
rio de apoio às atividades técnicas e administrativas. 

No acordo de Uderança, apesar de eu estar 
votando contra, foram retirados o coordenador peda
gógico e os funcionários. Agora a emenda passa 
nesse sentido, mantendo docente, administrador, 
supervisor e orientador. Foram excluídos os coorde
nadores e os funcionários de apoio. 

Particularmente, defendo a manutenção da 
emenda na íntegra Mas como o meu voto foi venci
do na reunião de líderes. submeto-me à decisão. 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a pal~vra. como Lfder. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Jader Barbalho. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Como 
Lfder. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, no acordo de 
fideranças acertamos aprovar a supressão dos itens 
5 e 6, acolhendo a modificação à emenda apresen
tada pela Senadora Emilia Fernandes. S. Ex& acei
tou a ponderação de retirar, portanto, duas catego
rias educacionais. Então, eu solicitaria à Mesa que 
orientasse o Plenário sobre a votação. 

O que desejamos, mantendo o acordo de lide
ranÇas, é apoiar a emenda da Senadora com a su
bemenda ·apresentada agora, suprimindo as duas 
categorias. 

·Portanto, solicito a orientação da Mesa O que 
desejamos é aprovar o requerimen1o da Senadora 
Emilia Fernandes. 
... O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 

esciarece que o Plenário aprovou o requerimento, 
mandando que essa emenda fosse votada engloba
damente, ressalvados os destaques dos itens 5 e 6. 
A emenda já foi aprovada, ressalvados os desta
QueS.· 

Agora, estou submetendo a votos os subdesta
ques 5 e 6, que as lideranças acordaram que seriam 
rejeitados. 

Assim, submeto a votos os itens 5 e 6. Se as li
deranças acordarem ou rejeitarem manifestarão no 
plenário esse pensamento. 

A SR• EMILIA FERNANDES - Sr. Presiaente, 
peço a palavra, para uma declaração de voto. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
palavra a Senadora Emilia Fernandes. 

A SR~ EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Para 
encaminhar. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi-
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dente, Sr% e Srs. Senadores, a bem da verdade, até 
porque fui citada pelo Líder do PMDB, a quem tenho 
a maior consideração, o meu entendimenlo é na de
iesa da minha emenda na íntegra. Agora, submeti
me à decisão dos líderes, e inclusive do Lfder do 
meu partido, que é quem assina o requerimento -
não sou eu -, pedindo a retirada dessas duas cate
gorias. 

Portanto, volo contra a retirada desses dois 
ttens, até por uma questão de coerência e de enten
dimenlo. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Col)l a 
palavra o Senador Roberlo Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP5-PE. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr% e Srs. Senadores, apenas para que o volo fique 
bem esclarecido. Queremos. votar pela supressão 
desse$ dois itens da émenda. Vamos votar rejeitan
do o destaque. Portanto, o volo é "não'. 

Trata-se de funcionários que trabalham no se
ter de educação - evidentemente merecem lodo o 
nosso respetto - mas que não podem ser considera
dos profissionais de educação. Esse equfvoco, inclu
sive, eu cometi, quando respondia pela liderança do 
Governo Itamar Franco, na questão da ciência e tec
nologia Porque há lodo um tratamenlo diferenciado 
para atividades que são idênticas em qualquer mi
nistério, mas que no Ministério da Ciência e T ecno
logia são tratados como tecnólogos. Isso evidente
mente é uma dislorção no serviçç plblico. Aprovar 
na íntegra isso é contribuir para úma distorção. Sim
plesmente porque se trabalha no selor educacional 
vai-se considerar pl'ofissiónal dá áréa ·de ·educação! 
É evidente que isso é equivocado. · · 

Não podemos dar continuidade. a essa form,a, 
no Brasil, de estarrn()s regulamentando e daqui a 
pouco, por isonomia, ocorrerem afeitos cascatas de 
algo que é evidentemente abusivo. Temos .que ter 
ciareza e coragem .nisso. Tànta corai!em como a 
que está tendo a CUT de diSCutir a qi.Jestão da Pre
vidência, mesmo quando selores organizados assim 
não permitem, ou não querem: Se queremos fazer a 
reforma do Estado brasileiro nãó podemos permitir 
que queslões como essa sejaril aprovadas, porque é 
criar exatamente aspectos nocivos ao próprio servi
ço público e aos servidores, que depois serão res
ponsabilizados pela má qualidade do serviço públi
co, quando eles não são os responsáveis. Talvez 
nós, aprovando coisas desse tipo, sejamos os res
ponsáveis. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em vota-
ção os itens 5 e 6. · 

Os Srs. Senadores que os aprovam permane
çam sentados. 

Rejeitados. 
Aprovada a Emenda n" 239, com a rejeição 

dos itens 5 e 6. 

É. a seguillte a emenda parcialmente 
aprovada: 

EMENDA N~ 239- PLEN 

Inclua-se no Título Vil, dos Profissionais da 
educação o seguinte artigo onde couber: 

Art São profissionais da educação: 
Docente 
Administrador Escolar 
Supervisor Educacional 
OrierrtadorEducacíonal. 

São os seguintes os Itens da Emenda 
n" 239- PLEN, rejeitados 

Coordenador Pedagógico 
Funcionário de Apoio às Atividades Escolares 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Destaque 

·· para a Emenda n" 118, também de auloria da Sena-
dora Emília Fernandes. -

O Parecer é pela rejeição. 
Em votação a Emenda n" 11 a 
O SR. DARCY RIBEIRO - Peço a palavra, Sr. 

Presidente."" , ,. . · _ . . . . 
O Sfi. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 

palavra o Sr. Rela!or. 
O SR. DARCY RIBEIRO (PDT-RJ. Corno Rela

tor. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o texto do substi
tutivo atende perfettamente a esta questão, quando 
diz que os currfculos valorizarão as aulas de arte e 
educação flsica etc. Isso é uma co-osa. Como está na 
proposta da eminente Senildora, a Educação Artisti
ca e a Educa~o Ffsica. passarn · a ser integradas 
corno proposta pedagógica da escola,· o que signifi
ca que Ioda escola terá pelo menos um professor de 
educação ffsica e um de educação artfstica. 

Não há professores para isso. No Rio há uma 
dificuldade enorme em se conseguir profissionais 
para o ensino médio. Dentro de 1 O anos talvez te
nhamos professores de educação ffsica e de educa
ção artistica preparados. Agora não se tem. O que 
haverá é uma improvisação enorme, com nomeação 
de pessoas para oobrirem o horário nas escolas, o 
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que é impraticável na imensa maioria delas. É ab
surdo pensar que escolas de uma professora ou es
colas em que !3J(istam uma professora de turma pos
sam ter mais esses dois especialistas. Esse pensa
mento só caberá em um futuro muito remoto. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em Vota
ção a Emenda n" 11 !r. -

A SR~ EMILIA FERNANDES - Sr. Presidente. 
peÇo a palavra, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. Exa 

A SR~ EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Para 
encaminhar. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, ressalto a importância 
do que está aqui sendo discutido, pois esternos pe
dindo um retrocesso, no meu entendimento. 

O próprio autor do projeto previa no § 1 ~: 

"Art. 23 .............................................. .. 
§ 1 ... As atividades artisticas e a edu

cação física, integradas à proposta pedagó
gica da escola, serão atividades obrigatórias 
no ensino fundamental e médio, sendo ofe
recidas oportunidades apropriadas para alu
nos portadores de necessidades especiais. • 

Após esse reestudo e análise das emendas 
apresentadas, o autor trooou essas expressões lidas 
pelo que diz na Constituição Fe<;feral: 

"Os currículOs valorizarão as ativida
des artisticas e de educação física, de forma 
a promover o desenvolvimento físico e cultu-
ral dos alunos." . r·. ·c:: ••. ' 

Temos entendimento embasado nos profissio
nais dessas duas áreas. Temos muitos profissionais 
fomnados, habili1ados para: dar aulas de educação 
artislica e de educação física. 

Então, retirar isso e apenas jogar para uma và
lorização... Isso já está na Constituição. De forma 
ampla, o País se Compromete corri a valorização. 
Mas a lei específica da educação tem que dizer se 
quer, afinal, que os pobres lambém sejam desenvOI" · 
vidas nas. suas habilidades artísticas e-no seu traba
lho físico ou não, porque existem profissionais e a lei' 
dá amparo, inclusive, para as escolas onde não hou
ver: escolas de zona rural, ·escolas onde não houver 
profissional habilitado, que a título precário essas · 
disciplinas sejam ministradas até que o Pafs chegue 
num patamar onde tenha habilitados. ·. 

Agora, o que não podemos é menosprezar 
toda uma categoria de profissionais que têm condi
ções. 

Nesse sentido, estamos conclamando, porque 
hoje está comprovado que a educação artística e a 
educação física vão muito além de apenas trabalhar 
o corpo; elas trabalham a mente, a socialização, os 
conceitos de solidariedade, de integração, de justiça, 
de liberdade, que é o que, em mais alto nível, se tra
balha no esporte. 

Penso que relegar a simples valorização é rele
gar uma categoria numerosa de professai e:; com 
condições de fazer esse trabalho. 

Apelo às lideranças que fizeram essa avalia
ção, para que nos acompanhe na votação dessa 
emenda, porque é justa e adequada aos nossos 
tempos e aos novos que o País está aí a desafiar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey}- Em vota-
ção a Emenda n" 118. ·· · 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra, para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey}- Concedo 
a palavra ao Senador Jader Barbalho, pala encami
nhar a votação. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, éfetivamente, as Lideranças acordaram em 
apoiar a emenda da Senadora Emília Fernandes. No 
entanto, após ouvirmos o Relator e no entendimento 
feifli, 'há pauco, em plenário - em que pesem os ob
jetivos da emenda da Senadora Emília Fernandes 
de democratizar o ensino no Brasil, de tal ordem que 
seja possível a todas as escolas ríeste Pa~ terem a 
chance de contarem com um professor de Educação 
Física e, mais do que, isso, com um professor de 
Educação Artística-, considerando que teroos vários 
brasis, àlgo com que, lamentàvelmente, convivemos, 
pois queiri conheee o interior do Pais sabe da dificul
dade de recnulamento, e o texto da emenda usa a 
expressão "obrigatoriamente"' avaliamos que essa 
expressão nãO está de acordo com a realidade do 
País, em que pese reconhecermos o mérito e a in
tenção da ilustre Senadora pelo Rio Grande do Sul. 

Desta' forma, as Lideranças acordaram em reti
rar o apoio a essa emenda e acompanhar o Relator, 
portanto, rejeitando a emenda 

O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Em vota-
ção a Emenda n"- 118. · 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Tem V. 
E~ apalavra 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para enca
minhpr. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, la-
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mento ter que discon!ar do líder da Bancada, uma 
ve2 que S. Ex~ se pronuncia, oficialmente, em nome. 
desta. 

De qualquer maneira, tenho um dever de cons
ciência de me solidarizar com a Professora e Sena
dora Emília Fernandes, porque também participo do 
entendimento de que o fato de ser obrigatório não 
exige que um profissional qualificado com nível su
perior venha a ocupar essa função. 

Jâ existe uma legislação que cuida, com muito 
critério, desse tipo de situação, em que haja uma la
cuna ou a não existência de um profissional ou pro
fessor qualificado, permitindo que seja substituído 
por alguém da comunidade que possa desempe~har 
esse papel, como acontece com o ensino religioso. 

No entanto, na medida em que isso não for no
minalmente definido em lei, o que teremos é um gra
dativo abandono da Educação Física e da Educação 
Artistica nas escolas de crianças pobres. Ou seja, 
pobre não tem diretto à Arte e pobre não tem direito 
à Educação Física 

Mesmo que precariamente, mesmo que a titulo 
de formação não quaJifiCada, por meio de professo
res de ensino superior, creio que essa proposta é 
saudavelmente positiva e necessária aos estudan
tes, aos jovens brasileiros. · 

O SR. VALMIR CAMPELO ·- Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar, como líder do 
PTB. 

. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Infeliz
mente, o nosso Regimento não permite o encami
nhamento de emendas tendo o. Plenário aprovado a 
votação das emendas em globo. A Mesa apenas 
estâ admitindo um esclarei:imento por parta dos au
tora$ das emendas; a justificação . de .v.oto deve ser 
encaminhada à Mesa, segundo o .Regim!ID!o. No en
tanto, como os outros Senado[es têm. prestado es
clarecimenios, concedo a palavra a V~ Exa 

O SR. VALMIRCAMPELO (PTB-DF. Como Li
der. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Se
rei rápido, Sr. Presidente, agradecendo a V. Exa pela 
compreensão •. 

Desejo apenas dizer que o nosso. entendimen
to é o de que essa emenda Slq)lia . e democratiza 
mais o ensino em nosso Pais. Também selando e 
mantendo o acordo de Lideranças, meu voto é favo
rável à emenda da Senadora Emília Fernandes. 

O SR. EDISON LOBÃ\) - Sr. Presidente, peço 
a paavra para encaminhar, pois também sou autor 
de uma emenda semelhante. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Confor-

me disse anteriormente, Senador Edison Lobão, não 
temos encaminhamento de votação, mas esclareço 
ao Plenãrio que, se este rejeitar a Emenda n" 118, 
em seguida, colocaremos em votação a Subemenda 
à Emenda n" 116, também com o requerimento de 
V. EX" 

Em votação a Emenda n" 118. 
Peço a atenção das Uderanças. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitada. 

t: a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA N"- 118 - PLEN 

Alterar artigo 23, parágrafo I, que passa a ter a 
seguinte redação: 

§ 1 Q A Educação Artistica e a Educação Físi
ca, integradas à proposta pedagógica da Escola, se
rão obrigatórias nos níveis fundamental e médio, 
sendo oferecidas oportunidades apropriadas para 
alunos portadores de necessidades especiais. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vamos 
proceder à votação da Subemenda à Emenda n" 
116, que diz o seguinte: 

"Ar!. 23. Os currículos valorizarão ... • -
ao invés de obrigatoriedade - • ... as ativida
des artísticas e a educação física, de forma 
a promover o desenvolvimento físico e cultu
ral dos alunos. • 

A SR~ EMILIA FERNANDES - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V. 
EX" a palavra 

A SR• EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão da onadora.) - Sr. Presidente, 
gostaria de solicitar revisão de votação na última 
matéria. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Infeliz
mente, Senadora Emília Fernandes, já estamos na 
votação de outra matéria 

. A SR• EMILIA FERNANDES - Mas ainda nem 
foi anunciada Estamos ainda na votação. Apurada a 
votação, estou pedindo a revisão de votação, porque 
tenho as minhas dúvidas quanto à aprovação dessa 
matéria. Gostaria que fosse considerado esse nosso 
pedido, que é regimental, quanto à verificação nomi
nal dessa última votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Infeliz
mente, não hâ forma regimental de reavaliação, pois a 
Mesa já anunciou que a matéria tinha sido rejeitada. 
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A SR~ EMILIA FERNANDES - Mas é aí que 
entra o recurso, Sr. Presidente! 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
já anunciou uma nova matéria Se V. ExA, na nova 
matéria, quiser pedir verificação de voto, assim V. 
Ex~ o fará. Mas quanto à matéria já vencida, não po
demos mais, com a nova matéria anunciada, pedir a 
verificação de votação. 

A SRt. EMILIA FERNANDES - Mas a verifica
ção de quorum só pode se dar, Sr. Presidente, após 
o anúncio do resultado por V. Ex' A outra matéria 
ainda nãci·foi lida A emenda foi considerada rejeita
da. Queremos apenas verificar, porque não tive con
dições de ver, no plenário, se realmente não hquve 
um empate ou uma diferença muito pequena! Regi
mentaimente, todas as vezes em que essa solicita
ção é feita por outros Senadores, tem sido atendida 
Lamento que um apelo desta Senadora nãc seja 
atendido. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senado
ra Emilia Fernandes, in!eDzmente, a oportunidade de 
verificação de votação é feita em seguida ao anún
cio, pela Mesa, do resultado da votação. E, nesse 
momento, a Mesa não presenciou V. Ex._ fazer ne
nhuma manifestação. Lamento profundamente o 
ocorrido, pois já havia anunciado a nova matéria, 
que se refere a essa emenda 

De maneira que, se V. Ex' desejar pedir verifi
cação na votação da próxima matéria, a Subemenda 
à Emenda n"- 116, poderá fazê-la 

Sobre a mesa, requerimento de destaque que 
·será lido pelo Sr. 1 ~ Secretário em exQrcícjQ, Sena
dor Ney Suassuna 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N"849 DE 1996 

Sr. presidente, 
Nos termos do arl 312, e seguintes do Regi

mento Interno, requeiro destaque para votação em 
separado da expressão São também componentes 
curriculares obrigatórios do ensino fundamentai e 
médio o estudo ... para que seja inserida no texto da 
Subemenda apresentada à Emenda n"- 116-PLEN, 
que deverá ficar redigida nos seguintes tennos: 

Arl 23 •.•...•.•...•••....•.....••.••.•......•••••.•••.••....•.......•. 
§ .1~ São também componentes cmiculares obri

galórios do ensino fundamentai e médio o estudo das 
artes e de eduçação física, de forma a promover o de
senvolvimento físico e cultural dos alunos. 

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -
Senador Edison Lobão. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, 
peço a paiavra pela ordem 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V. 
Ex• a palavra 

O SR. BERNARDO CABRAL ( AM. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a 
meu ver - perdoem-me se o entendimento for diver
so -, parece-me que a matéria está prejudicada pela 
votação anterior. 

O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço 
a palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Tem V. 
ExA a palavra, autor do requerimento. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para escla
recer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, data 
venia do pensamento jurídico e regimentai, que tán
to acato e respeito, do nobre Senador Bernardo Ca
bral, aqui, há apenas uma expressão semelhante à 
da emenda rejeitada, que é a expressão "obrigaló
ria". Porém, o texto da minha subemenda é outro; 
ele aproveita parte da Emenda n"- 116 e parte da 
Emenda n"- 115. 

A Emenda n"- 115 estabelece: 

"São também componentes curricula
res obrigatórios do ensino fundamentai e 
médio o estudo da arte, a educação físi-
ca, .•• " 

A Emenda n"- 116, no seu § 1 ~. estabelece: 

"Os currículos valorizarão as ativida
des artísticas e de educação física, de forma 
a promover 9 d~nvolvimento físico e cultu
ral dos alunos. • 

O que faz a minha Subemenda? Ela aproveita 
parte de uma e parte da outra e passa a reger o as
sunto, nos seguintes termos: 

"São· também componentes curricula
res obrigatórios do ensino fundamentai e 
médio o estudo das artes e de educação fí
sica, de forma a promover o desenvolvimen
to físico e cultural dos alunos. • 

Sr. Presidente, na verdade, as escol.as já con
templavam esse sistema ao longo das décadas. Nos 
últimos tempos, isso tem sido evitado, vem se supri
mindo a presença curricular da Educação Ffsica e 
do eatudo das Artes. 

O que se propõe é que se reintroduza, em ca
ráter definitivo, esse sistema. Não posso deixar de 
considerar os argumentos segundo os quais essa 
nova providência eleva cUstos ·do ensino. Porém, su
cede.que o ensino, hoje, no Brasil, es1á dotado dos 



Fevereiro de 1996 · . ANAIS Do SENADO FEDERAL 289 

recursos suficientes à sua implementação. Os Esta
dos e Municípios são obrigados a destinar 25% de 
suas receitas ao ensino de Primeiro e de Segundo 
Graus, e até ao universitário; e, a União Federal, 
18%. Portanto, temos recursos suficientes para 
atender esse pequeno acréscimo que aqui se con
templa. 

Por outro lado, Sr. Presidente, já votamos algu
mas emendas, neste início de tarde, que oneram 
muito mais aquilo que vier a ser o produto desta su
bemenda que estou apresentando. 

Peço, então, permissão a meu Líder, Hugo Na
poleão, que votou contra a Emenda n" 118, para 
que, pelo menos eu próprio, que sou subordinado à 
nossa Bancada, possa votar a favor da minha pró
pria emenda. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Quero 
esclarecer ao Plenário que, de acordo com o arl 
312 do Regirnen!o, a Emenda n" 118 é correlata 
com a Emenda n" 116, de maneira que, uma vez re
jeitada a primeira, a Presidência tel)'l que submeter a 
segunda, que é essa a que se refere o Senador Edi
son lobão. 

A SR• MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço a 
palavra para um esclarecimen!o. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra à Senadora Marina Silva. 

A SRt. MARINA SILVA (PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr'ls e 
Srs. Senadores, a emenda do Senador lobão é se
melhante à da Senadora Emilia, mas fico feliz por ter 
a oportunidade de votar novamente, porque votei a 
favor da emenda da Senadora Emilia Fernariâes. 

Eu o fiz, primeiro; porque tenho uma concep
ção no que se refere a essa questão de não dispor
mos dos recursos, Se !l lei ficasse sempre submeti
da à realidade, esta não seria mudàda pela lei, e 
vice-versa. Está havendo uma interpretação de con
formismo com uma realidade. Se se fossem transfe.. 
rir os problemas da educação para os problemas 
ambientais, não poderíamos lazer nem uma lei de 
defesa do meio ambiente da Amazônia, porque não 
teríamos como viabilizá-la. do pon10 de vista prático. 
Ou vamos dizer que 20 fiscais. do lbama éonseguem 
tomar conta de 15 milhões de hectares? Com certe
za, alguém diria: nãó vamcis aprovar essa lei, porque 
não há como se dar conta da realidade adversa, não 
há recursos, não há barcos, não há uma série de 
coisas. 

A lei não pode se submeter à realidade de for
ma engessada. Ela existe para transformar a reali
dade. Se formos, também, para o Sistema Único de 

Saúde, veremos que o Texto Constitucional diz que 
todas as pessoas devem ter acesso ao atendimento 
de saúde público, gratuilo e de boa qualidade- No 
entan!o, não é possível, do pon!o de vista da realida
de. Mas isso não impede que a lei ofereça essa 
oportunidade para os cidadãos brasileiros. 

Como mtJito bem colocou o nobre Senador 
José Fogaça, é fundamental que o processo de so
cialização e de criatividade . das crianças, principal
mente as de baixa renda, seja, também, contempla
do com uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
Do contrário, somente aqueles que podem estudar 
numa escola particular terão essa oportunidade; e 
os pobres nunca a terão por limite da realidade e, o 
que é pior, por limite da lei que nós aprovarmos nes
ta Casa 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho para um 
esclarecimento. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela 
ordem. Sem rev~o do orador.) - Sr. Presidente, a 
emenda que nós vamos votar é a de n" 116? 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - ~a sube
menda à Emenda n" 116 que o Sr. Senador Edison 
Lobão relatou com uma subemenda, cuja redação é 
a seguinte: 

"São também componentes, se curri
. culares, obrigatórios do ensino fundamental 
e médio o estudo das artes e da educação 
ffsica, de forma a promover o desenvoM
mento ffsico e cultural dos alunos." 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
desde que haja um acordo para a substituição da 
expressão "obrigafório", as Uderanças não criariam 
dificuldade no encaminhamen!o desta matéria na 
orientação, já qt.<! a Emenda n2 116, originariamen
te, tem a seguinte redação: 

"Os currículos valorizarão as ativida
des artísticas e de educação física, de forma 
a prolllO'Ier o desenvolvimento lfsico e cultu
ral dos ruunos. • 

Não é obrigafória, apenas determina a valoriza
ção, e, aí, não terfamos nenhuma difictidade, por
que entendemos, portanto, que há possibilidade de 
conciliação gradativa de cada escola, de cada Re
gião do Pafs ~e se adaptar de acordo com a sua 
realidade. 

Não foi pedido destaque inicial mente, porque 
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está vinculada. En1ão, se a expressão "obrigatória" 
for retirada, não terlamos nenhuma dificuldade na 
aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Consulto 
o autor da subemenda, Senador Edison Lobão, se 
retira da sua emenda a expressão "obrigatória". 

O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, em 
se tratando de uma possibilidade de aprovação, vejo 
que as Lideranças se manifestam contrárias à forma 
como está, retiro a expressão "obrigatória", porque 
entendo que, de qualquer sorte, a emenda atenderá 
àqLilo que se pretende. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- (PFL-PI. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a 
Emenda n" 117, a seguinte, é de minha autoria Não 
pedi destaque, como nãÕ peço, exatamente porque 
ela continha a expressão "obrigatória". Mas, nos ter
mos colocados agora pelo Senador Edison Lobão, 
manifesto a minha concordància pela aprovação. 

O SR. ROBERTO FRI:IRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP8-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ape
nas para esclarecer que uma das coisas que o 
Substitutivo do Senador Darcy Ribeiro sempre per
seguiu é que a Lei de Diretrizes e Bases não fosse 
uma lei de mera declaração de intenções, discursi
va, talvez detalhista. Nós, agora, estamos querendo 
transfonná-la em discursiv~. Ela é uma declaraçãO 
de intenção: "valorizar". E por acru:o vai desvalori
zar? Alguém vai, por exemplo, colocar que não deve 
valorizar coisa alguma na educação? Não estamos 
dizendo nada Temos condições de apontar para o 
futuro. Se queremos educação física, educação ar
tística como algo obrigatório do nosso curriculo, por 
que não assumimos, mesmo que tenhamos dificul
dades operacionais, o problema da alocação de re
cursos? 

Esse é um proje1o que tem que estar voltado 
para o futuro. Retirar a expressikl"obrigatório", eviderr 
temente, é não fazennos nada Então, é melhor não 
votar. Vamos simplesmente deixar na Constituição. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Roberto Freire, o art: 23 da Subemenda diz o se
guinte: 

"São também componentes curricula
res do ensino fundamental e médio o estudo 
das artes e da educação física, de forma a 
promover o desenvolvimento físico e cultural 
dos alunos.• 

De maneira que é até redundante a expressão 
"obrigatória", uma vez que já diz que "são compo
nentes•. Evidentemente se são componentes, já fa
zem parte obrigatoriamente dos curricLios. 

O SR. ROBERTO FREIRE- En1ão, V. Ex• me 
ajudou. Agora evidentemente não era intenção da
queles que pediram para retirar o "obrigatório". V. 
Ex• agora_. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
apenas encaminhou uma suges1ão do Llder Jader · 
Barbalho e, também, em face de na emenda anterior 
o Plenário ter recusado a obrigatoriedade. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Com a interpreta
ção que V. Ex• está dando, nós vamos votar a favor. 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
solicito a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho, pela or
dem. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, es1ou no exerclcio da liderança do 
PMDB, atendendo ao qiJe ficou acertado em uma 
reunião de Lideres com relação ao assunto. O que 
ficou acertado foi exatamente a rejeição. Estou ape
nas cumprindo o que foi acertado. Portanto, mante
nho, se for passivei, a redação da emenda original e 
a de n" 116, de autoria do Senador Sérgio Machado. 
A Liderança recomenda a aprovação. Se não, reco
mendo coirtrariamente. E recomendo tranqOilamen
te, porque o que vai acontecer nesses longlquos 
ser!Oes do Brasil é tennos pessoas totalmente des
qualificadas, que não entendem nada de arte, que 
vão apenas ser penduricalhos nas. folhas de paga
mento de prefaituras e do próprio Estado. Como 
acontecia antigamente com a Educação Moral e Cí
vica, onde se colocava qualquer um para ensinar, 
sem nenhuma qualifiCação. 

Prefiro que seja uma carta de intenção a ser 
uma carta que não digà nada e não condiga com a 
realidade nacional. Estou aqui mantendo o que foi 
acertado na reunião de Lideres. E volto portanto a 
manter, se for obrigatório, a inclusão no curriculo. A 
minha orientação, apesar de respeitar a decisão de 
qualquer integrante da minha Bancada, é contrária, 
porque foi isso o acertado na reunião de Líderes. . . . 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esclare
ço, mais uma vez, ao Plenário, que estamos votando 
a Emenda n" 116, com uma subemenda que tem 
preferência do Senador Edison Lobão. 

Se o Plenário rejeita a subemenda do Senador 
Edison Lobão, nós colocaremos em votação a 
Emenda n" 116, a que se referiu o Senador Roberto 
Freire, cuja redação é a seguinte: · 

"Os currículos valorizarão as ativida
des artísticas e de educação flsica, de forma 
a promover o desenvolvimento ffsico e cultu
ral dos alunos." 

EsSa é uma opção âo Plenário. 
A subemenda do Senador Edison Lobão diz o 

seguinte: 

"São l;lmbém corrponentes curricula
res do ensino fundamental e médio o estudo 
das artes e da educação ffsica de forma a 
promover o desenvolvimento ffsico e cultural 
dos alunos". 

São estas as opções do Plenário: ou vota a su
bemenda do Senador Edfson Lobão ou vota a emen
da do relator. 

Em votação a subemenda do Senador Edison 
Lobão à Emenda ,o. 116. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados.( Pausa.) 

Rejeitada • 
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 

peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O pedido 
de verificação do Senador Roberto Freire tem apoia
manto dos Senadores Roberto Requião, Eduardo 
Suplicy e Romeu Tuma 

Vamos proceder à verificação. 
Peço aos Srs. Senadores que ~m os seus 

lugares.( Pausa) 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr. 
Presidente, o PSDB, para manter o acordo, encami
nha o voto "Não" •. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr. 
Presidente, mantendo o acordo, a Liderança do 
PMDB recomenda o voto "Não". 

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF}- Sr. Pre
sidente, da mesma maneira, o PTB recomenda 
"Não". 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI)- Sr. Presi
dente, o PFL também vota "Não". 

O. SR. PRESIDENTE (José Samey) - Srs. Se-

nadores, queiram ocupar os seus lugares para a ve
rificação de quorum solicitada pelo nobre Senador 
Roberto Freire. (Pausa.) 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade 
Benedita da Silva 
Casildo Maldaner 
Edison Lobão 
Eduardo Suplicy 
Emilia Fernandes 
Humberto Lucena 
Jonas Pinheiro 
JoséBianco 
José Outra 
José Fogaça 
Lucio Alcantra 
OsmarDias 
PedroSimom 
Roberto Freire 
Roberto Requião 
Sebalião Rocha 

VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES:. 
Antonio Cartos Magalhães 
BeloParga 
Beni Varas 

· · Bernardo Cabral 
Coutinho Jorge 
Darcy Ribeiro 
Elcio Alvares 
Freitas Neto 
Gerson Camata 
Hugo Napoleão 
lris Rezende 
JaderBarbalho 
João França 
Joel de Holanda 
Josaphat Marinho 
José Agripino 
José Alves 
José Arruda 
José lgnãcio 
Lucidio Portella 
Luiz Alberto 
Martuce Pinto 
Nabor Júnior 
Ney Suassuna 
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Pedro Piva 
RamezTebet 
RomeuTuma 
Sergio Machado 
Valmir Campelo 
Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·Votaram 
SIM 17 Srs. Senadores; e NÃO 30. 

Não houve abstenção. 
Total de votos: 47. 
A subemenda foi rejeitada 

J:: a seguinte a subemenda rejeitada: 

O § 12 do art. 23 passa a ter a seguUlle redação: 
"§ 1Q Os currículos valorizarão as ar

tes e a educação física, de fonna a promo
ver o desenvolvimento físico e cultural dos 
alunos." 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 
Presidente, gostaria de reglsl!ar o meu voto "Sim", 
que. não foi registrado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata re
gistrará o voto do Senador Antonio Carlos Valadares. 

O SR. FLAVIANO MELO - Sr. Presidente, 
gostaria der regisl!ar o meu voto contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A ata re
gisl!ará o voto do Senador Flaviano Melo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Slilmeto 
a voto agora a subemenda do relator, cujo texto é o 
seguinte: 

"Os currículos valorizarão as artes e a 
educação física, de forma a promover o de
senvolvimento físico e cutturai dos alunos. • 

Os Srs. Senadores que o aproYam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em vota

ção a Emenda hº' 21, da Senadora Júnia Marise. 
Os Srs. Senadores que a aproYam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Apnovada 

J:: a seguinte a emenda aprOvada: 

EMENDA N2 21 - PLEN 

Dê-se ao inciso IV do art. 4Q a seguinte reda
ção: 

IV - atendimento educac~nal especia
lizado gratuito aos portadores de necessida-

des educativas especiais, preferencialmente 
na rede regular de ensino. 

· O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção a Emenda n2 22, também de autoria da Senado
ra Júnia Marise. 

Os Srs. Senadores que a .aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

ção: 

Aprovada 

J:: a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N2 22- PLEN 

Dê-se ao inciso V do art 2" a seguinte reda-

V - atendimento gratuito em creches e 
prê-escolas às crianças de zero a seis anOs 
de idade. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção a Emenda n2 181, que tem conexão com a 
Emenda n2 180. 

Os Srs. Senadores que a apnovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada 

J:: a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N2181 - PLEN 

Dê-se ao artigo 38 a seguinte nedação: 
Art 38. O ensino superior terá por finalidade: 
I - Estimular a criação cultural e o desenvol

vimento do espírito científico e do pensamento re
flexivo; 

11 - Formar diplomados nas diferentes áreas de 
conheCimento, aptos para a inserção em setores 
profissionais e para a participação no desenvolvi
mento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 
formação contínua; 

III - Incentivar o trabalho de pesquisas e inves
tigação científica, visando o desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cul
tura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do 
homem e do meio em que vive; 

IV - Pnomover a divulgação de conhecimentos 
· cutturais, científicos e técnicos que constituem patri
mónio da humanidade e comunicar o saber através 
do ensino; de plillicações ou de oul!as formas de 
comunicação; 

V - Suscitar o desejo permanente de aperfei
çoamento cuttural e profissional e possibilitar a cor
respondente concretização, integrando os conheci
mentos que vão sendo adquiridos numa estrutura in-
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telectual sistematizadora do conhecimento de cada 
geração; 

VI - Estimular o conhecimenlo dos problemas 
do mundo presente, em particular os nacionais e re
gionais, prestar serviços especializados à comunida
de e estabelecer com esta uma relação de reciproci
dade; 

VIl - continuar a formação cultural e profissio
nal dos cidadãos pela promoção de formas adequa
das de extensão cuHural. 

O SR. GERSON CAMATA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SÁ. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra ao Senador Gerson Camata. 

O SR. GERSON CAMATA (PMDB-ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, tem sido comum nas votaçõ
es, principaimente de matéria complexa, sefl1)re an
tes da emenda se ouvir o relator, para que ele faça 
uma apreciação e oriente o voto. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador 
Gerson Camata, quando o relator pede a paiavra 
para algum esclarecimento posterior, sem dúvida a 
Mesa tem concedido, mas já existe parecer sobre 
essas emendas. De maneira que o parecer já se en
contra nos avulsos. 

Em votação a Emenda n" 162. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 

'pelo Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Ney 
Suassuna 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTON"-85, DE 1996 

Nos termos do art 312, alínea b do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, do inciso IV da Emenda no- 162. 

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -
Sérgio Machado - Valmir Campelo - Jader Bar
balho - Elcio Alvares - Roberto Freire - Hugo 
Napoleao. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em vota
ção o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção a Emenda n" 162, ressalvado o inciso IV. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada 

Em votação o inciso IV da Emenda n"- 162. 
Sobre a mesa, requerimento que será lida pelo 

Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Ney Suas
suna 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 86, DE 1996 

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimenlo . 
Interno, requeiro destaque para votação em separa
do, do inciso IV, da Emenda n"- 162, ao PLC n"-
101/93. 

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -
Eduardo Suplicy. 

O SR. DARCY RIBEIRO- Sr. Presidente, peço 
apaiavra 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Relator, Senador Darcy Ribeiro. 

O SR. DARCY RIBEIRO (PDT-RJ. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, essa emenda reflete bem a 
mania brasileira do ensino enciclopédico. Se quer 
ensinar tudo a todos os alunos, o que resulta em um 
desastre. 

Na maior parte dos países do mundo, se ensi
na melada das matérias que se ensina aqui, mas 
cada matéria que se ensina é realmente ensinada 
Aqui é uma série enorme de tudo o que é desejável 
colocar no currículo do ensino médio, o que onera 
terrivelmente o currículo. O sentido moderno .é 0 
chamado currlculum core, o centro do curriculo, 
que cada aluno cufl1)re tanto quanto pode. Mas é 
fundamental: língua vernácula primeiro, .que dá visão 
do mundo; matemática; ciências físicas e naturais e 
história Quanlo ao resto, pode se considerar que la
tim vale tanto quanlo antropologia, qualquer coisa 
serve. 

Assim é no mundo inteiro com a concepção de 
que alguém que aprendeu bem alguma coisa, apren
deu a aprender e pode ir adiante; e quem apren
deu, quem estudou uma enciclopédia s6 sabe me
morizar. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em vo
tação o inciso IV. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. 

Rejeitado. 
Fica prejudicado o requerimento do Senador 

Eduardo Suplicy sobre a mesma matéria. 

É a seguinte a emenda parcialmente 
aprova!Ja: 
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EMENDA N2162.- PLEN 

Substitua-se o§ 12, do art. 30, e seus incisos, 
pela seguinte redação: 

§ 12 O currículo do ensino médio observará o 
disposto na seção I do presente Capítulo e as se
guintes diretrizes: 

1 - destacará a educação tecnológica básica; a 
compreensão do significado da ciência, das letras e 
das artes; o processo histórico de transformação da 
sociedade e da cultura, a língua portuguesa corno 
instrumento de comunicação, acesso ao conheci
men!o e exercício da cidadania; 

11 - adotará metodologias de ensino e de ava
liação que estimulem a iniciativa dos estudantes; 

· III - incluirá, além de urna língua estrangeira 
corno disciplina obrigatória, ot.tra de carácter optativo; · 

É o seguinte o inciso rejeitado: 
IV - incluirá, obrigatoriamente, componentes 

de filosofia, antropologia, psicologia, sociologi~, ~ 
nomia e ciência política nos programas das diSCipli
nas sociais, dentro ou além da Geografia ~ História 

Parágrafo único. Os conteúdos, as metodolo
gias e as fonnas de avaliação serão organizados de 
tal forma que ao final do ensino médio o educando 
demonstre: 

. I - domínio dos princípios cientificos e tecnoló
gicos que presidem a produção modema; 

• 11 - conhecimento das formas contemporãneas 
éle linguagem; 

III - domlnio dos conhecimentos sócio-his1óri
cos necessários ao exercício de cidadania 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção a Emenda n2 296, de autoria da Senadora Sena
dita da Silva 

O Parecer é pela rejeição. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. 
Aprovada 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N2 296-PLEN 

Inclua-se onde couber: 

'Art. O Sistema de Ensino da União 
assegurará aos povos indígenas a oferta de 
educação escolar específica, diferenciada, 
interetJ!ural, de acordo com o universo só
cio-linguístico de cada povo, com os seguin-
tes objetivos: . 

1 - proporcionar aos índios, suas co
munidades e povos, a recuperação de suas 

memórias hiStóricas: a reafirmação de suas 
identidades étnicas: a valorização de suas 
línguas e ciências; 

11 - garantir aos índios, suas comunida
des e povos, o acesso às informações, co
nhecimentos técnicos e centificos da socie
dade nacional e demais sociedades indíge
nas e não-índias. 

Parágrafo único. A oferta de educação 
escolar indígena será assegurada com a 
participação das comunidades indígenas, 
suas organizações e entidades afins. • 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em vota
ção a Emenda n2 65, de autoria da Senadora Marina 
Silva. 

O parecer é pela rejeição. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney Suas
suna 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTON'87, DE 1996 

Nos termos do art. 312,alfnea b, do Regimen!o 
Interno, requernos destaque para votação em sepa
rado, da expressão exclusividade, constante da 
Emenda n2 65 . 

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -
Sérgio Machado- Jader Barbalho - Valmlr Cam
pelo - Hugo Napolello - Elclo Alvares - Roberto 
Freire. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre á 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secre
tário em exercício, Senador Ney Suassuna 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTON'88, DE 199$ 

Nos termos do art. 312, alfnea b, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em separa
do, da expressão exclusividade, constante de Emen
da n265, ao PLC n2101/93. 

Sala das Sessões, 8 de levereiro de 1996. -
Eduardo Supllcy. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Por ter o 
mesmo teor, o requerimento lido fica prejudicado. 

Em votação a emenda, ressalvada a expressão 
"exclusividade". 
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada 
Em votação o destaque, aprovado pelo Plenário, 

que se refere à exclusão da palavra "exclusividade". 
Os Srs. Senadores que a aprovam- queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada a retirada. Rejeitada, fica portanto, 

suprimida a palavra "exclusividade". 

É a seguinte a emenda parcialmente 
aprovada: 

EMENDA N2 65- PLEN 

Substitua-se o inciso IV do art. 12, passando
se à seguinte redação: 

de: 
"Art. 12. Os Municfpios incumbir-se-ão 

I - ••·······················•············-··-·-·;·-·-· 
11- ············.···················"········-··-······-·
III - ····""·····•·········"································ 
IV - Oferecer, com exclusividade em 

relação às outras esferas do Poder Público, 
a educação infantil em creches e pré-escola
res, e com prioridade o ensino fundamental, 
permitida a aluação em outros níveis de en
sino somente quando estiverem atendidas 
plenamente as necessidades de sua área de 
CO~llletência e com recursos acima dos per
cenluais mfnimos vinculados pela CF à ma
nutenção e desenvolvimento do ensino. • 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção a Emenda n" 221, de autoria do Senador José 
RoberloAnuda 

O parecer é pela rejeição. 
O SR. DARCY RIBEI!'IO- Sr. Presidente, peço 

a palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo a 

palavra ao Senador Darcy Ribeiro, para encaninhar. 
O SR. DARCY RIBEIRO (PDT-RJ. Para enca

minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiãente, 
essa matéria já está tratada quase nos mesmos ter
mos. Seria uma reiteração aprová-la, o que não é 
necessário. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -A Emen
da 221, Senador Darcy Ribeiro? 

O SR. DARCY RIBEIRO - Sim, de autoria do 
Senador José Roberto Arruda, sobre o livre exercí
cio das profissões. 

Isso está compendiado, com toda clareza, . no 
inc. XIII, art 59. da Constituição, que trata de forma 
mais conveniente. Diz: 

XIII- é livre o exercício de qualquer tra
balho, oficio ou profissão, atendidas as qua
lificações profissionais que a lei estabelecer; 

Aqui não estabelece condição nenhuma, ape
nas reitera a Constituição. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra ao Senador José Roberto Arruda para jus
tificar a sua emenda 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Para justificar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
denfl!, a emenda visa, na Lei de Diretrizes e Bases, 
deixar claro que o exercício das profissões é fivre, na 
forma da lei, para as profissões regulamentadas. · 

Segundo o nosso entendimento, deixar de 
existir isso na Lei de Diretrizes e Bases seria fazer 
com que profissões regulamentadas em lei pudes
sem ser exercidas livremente, porque não constaria 
daLDB. 

A sua votação foi aprovada dentro do acordo 
de Uderanças. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O Plená
rio está esclarecido. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, 
gostaria de um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pois não. 
O SR. BERNARDO CABRAL - (AM. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Inequivocamente, 
malgrado ter que discordar do Senador José Rober
to Arruda, o fl!xto .constitucional é melhor. 

O eminenfl! Relator tem absoluta razão. "É 6-
vre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, indepandenfl!menfl! de 
censura ou de licença." (Art 5"-, inciso IX da Consti
tuição Federal.) 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Peço a 
palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O perío
do de discussão já terminou. Vamos submeter à vo
tação, já que o Plenário está esclarecido. 

Em votação a Emenda n" 221; 
Os Srs. Senadores e Senadoras que a apro

vam queiram perrnane<ier sentados. (Pausa.) 
Aprovada, com o voto contrário dos Srs. Sena

dores Roberto Requião, Roberto Freire, Gerson Ca
mata, José Fogaça, llis Rezende, José lgnái:io Fer
reira, BeiJo Parga, Flaviano Melo, Emilia Fernandes, 
Pedro Simon, Bernardo Cabral, Ademir Andrade, 
Sebastião Rocha e Geraldo Melo. 



296 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 · 

10 a seguinte a emenda aprovada:· 

EMENDA N2 221 - PLEN 

O artigo 46 passa a ter a seguinte redação: 

Art 46. 10 livre o exercício das prolis
sóes, exigida a qualificação especial, na for
ma da lei, para as profiSSÕes regulamenta
das. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP8-PE) - Sr. Pre
sidente, peço verificação de votação. · 

O SR. BERNARDO CABRAL (AM) - Sr. Presi
dente, também peço verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nobre 
Senador, infelizmente não transcorreu uma hora 8in
da do pedido de verificação anterior. A Mesa valeu
se do método tradiçional das Uderanças. 

Lembro aos Srs. Senadores, mais uma vez, re
gozijando-me com o fato, que as nossas sessões 
estão sendo transmitidas através da televisão a 
cabo. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V. 
Ex§ a palavra ·- --

0 SR. ROBERTO FREIRE (PP8-PE) - Sr. Pre
sidente, já que estamos nos modernizando, seria in
teressante lembrarmos que essa regra regimental de 
uma hora para as verificações surgiu quando as VO:. 
taçóes eram nominais, e Cada um se levantava e de
clarava o seu voto ao mesmo. tempo em que era 
chamado nominalmente. 

Já que avançamos na modernidade do voto 
eletrõnico, não há por que se manter algo tão atra
sado que significa dizer que não podemos saber 
aquilo que causa dúvida numa decisão do Plenário 
do Senado. • 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Ademir Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 
acrescentaria que, recentemente, não me recordo 
agora a lei, V. Ex" fez exceção ao Regimento, e vo
tamos, em seguida às verificaçóes de quorum, uma 
lei. Houve vários artigos, não me recordo agora 
quais foram, houve isso, havia dúvidas na votação, e 
V. Ex§ procedeu "n" verificaçóes de quorum. -

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o 
PFL vota "Sim", porque, se for derrubada a emenda, 
prevalecerá o texto original do art. 46 - •10 livre o 
exercício das profissóes, exigida qualificação espe
cial, na forma da lei, nas áreas de Saúde, Engenha
ria e do Direito - o que seria privilegiar apenas essas 
áreas. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Senailr Hugo 
~leão. ainda es1amos volancb a Emenda ri' 221. 

Quero esclarecer o Plenário que o Regimento 
no art. 293, inciso V, diz o seguinte: 

Art 293. ···································-·······: •• 
V - procedida a verificação de votação 

e constatada a existência de ·número não 
será pennitida nova verificação antes do de
curso de uma hora; 

De maneira que eu pediria ao Senador Roberto 
Freire que fizesse um projeto de resolução modifi-
cando este dispositivo regimental. · 

O SR. ROBERTO FREIRE - Parece-me que o 
Senador Darcy Ribeiro fez no seu substitutivo pri
meiro esta redação que consta aqui, apenas para a 
área de Saúde, Engenharia e Direito, mas isso foi 
suprimido pela pressão do lobby. Eu gostaria que ti
vesse sido mantido - não pennaneceu. A!l retirar 
isso, S. ExB ÕIZ: será regulamentado por lei, o qire é 
importante, até para não se ter a regulamentação de 
tudo que é profissão, como, por exen1J!o, guia turís
tico. Aqui, neste País, tudo se regulamenta. Volta
mos à era das corporaçóes medievais. O artigo pro
posto pelo Senador Darcy Ribeiro quer que se volte 
a discutir que profissóes vamos regulamentar e não 
toda essa parafemália de regularnentaçóes que 
existe hoje no Brasil. 10 isso que S. Exª promovia. 

E nesse sentido voto favoravelmente ao texto 
original. 

O SR. DARCY RIBEIRO- Sr. Presidente, peço 
apalavra 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Darcy Ribeiro. 

O SR. DARCY RIBEIRO (PDT-RJ. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr% e Srs. Senadores, trata-se aqui de uma questão 
grave e muito brasileira. Vejam as profissóes de ní
vel superior necessárias para a sociedade modema 
funcionar. Foram Calculadas há vinte anos em hum 
mil e quinhentas. Hoje, com a lnfonnática, supõe-se 
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que tenham alcançado duas mil profissões de nível 
superior. O Brasil inventou essa bobagem do currí
culo mínimo obrigatório, e as universidades são abri

. gadas a ser tubulares. Quem entra para fazer Direi
to, ou advocacia, sai advogado; quem entra para 
Odontologia. sai dentista. Isso é uma estreiteza. É 
preciso abrir a universidade para criar certificado de 
estudos superiores, para que possa, quem faz cinco 
ou seis matérias, por exemplo, na área de Contabili
dade, de Informática, ou em qualquer outra área. ter 
o diploma É preciso atender ao currículo mínimo. 
Nossos currículos mínimos são ridículos. Erri Medici
na e Engenharia, por exemplo, os currículos são 
muito mais complicados do que os da Inglaterra e 
os da Alemanha E é claro que os nossos enge
nheiros e médicos não são melhores do que os de 
lá. Agora, eu quis reduzir isso a umas poucas pro
fissões que envolvem risco de pessoas; eu quis fa
zer isso. Neste momento, há regalia legal para jor
nalistas. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney - Fazendo 
soar a campainha) - Lembro aos Srs. Senadores 
que há orador na tribuna. 

O SR •. DARCY RIBEIRO - Estão pedindo ago
ra regalia legal para fotógrafo, ou seja, só pode foto
grafar quem tiver diploma Essa linha é muito ruim. 
Por esse motivo, quis reduzir esse leque a algumas 
profissões, mas disseram que eu estava privilegian
do médicos e engenheiros e me obrigaram a incluir 
advogados por causa do prestígio da profissão; Daí 
começou uma pressão enorme de outros profissio
nais. Achei melhor, então, tirar a matéria de discus
são, deixando só novas carreiras, quantas as univer
sidades desejarem. Serão criadas como carreiras de 
seis anos, que qualquer pessoa poderá fazer desde 
que haja vagas, elevando as nossas universidades à
um outro patamar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção a Emenda no 268, que tem conexão com as 
Emendas nºs 267 e 269. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada 
Fica prejudicada a subemenda apresentada 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA JIIS'. 268-PLEN 

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do arl 63 
do Substitulivo: 

Art 63 .................................................. . 

I - remuneração e aperfeiçoamento do 

pessoal docente e demais profissionais da 
educação. 

. O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. Ex" 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há 
um problema grave que estamos sofrendo. O texto 
que aco~anha o avuso do parecer, e que traz a ln· 
tegra do substitutivo, está profundamente alterado 
inclusive na questão que votemos. Ou seja, foi rein~ 
serido no texto um artigo que havia sido suprimido 
por um parecer favorável do Relator, que no texto 
está presente mas, pelo que votamos, já linha sido 
retirado. Agora, nós reinserimos só para ficar bem 
claro o que estamos votando aqui. A confusão era 
como se estivéssemos votando um texto que já não 
existia. embora existisse aqui no avulso - nas vota
ções anteriores que já havíamos feito. Votamos ago
ra a re1nserção no texto de um artigo que trata da re
gulamentação das profissões. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Senador 
Roberlo _Freire, a Presidência ~ está seguindo 
o que 101 aprovado pelo Plenário e pelo que as lide
ranças pediram por meio de requerimenlo assinado 
por IOdos os líderes da Casa De maneira que não 
temos como corrigir esses equívocos, uma vez que to
ram feios pelo pedido de preferência das 6deranças. 

Em votação a Emenda no 72, de auloria do Se
nador Artur da T ávola 

O parecer é pela aprovação parcial da-emenda 
Concedo a palavra ao Relator, Senador Darcy 

Ribeiro. 

OSR. DARCY RIBEIRO (PDT-RJ. Para enca
minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, volt> atrás e peço a aprovação total 
da matéria Não faz mal algLm acrescentar algo à lei. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação. 
Os Srs. Senadores e Sr"s Senadoras que a 

aprovam, queiram penmanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
Fica prejudicada a subemenda a ela oferecida 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA JIIS'. 72- PLEN 

T[TULOV 
Da Organizaçao da Eclucaçao Nacional 

Emenda Aditiva ao art 13: 
Acrescentar: 
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VIl - constitui conselhos escolares com repre
sentação da comunidade. 

VIII - prestar contas e divulgar informações re
ferentes ao uso de recursos e qualidade de serviços 
prestados. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em vota
ção a, Emenda nº- 179. 

Com a palavra o Senador Darcy Ribeiro. 
O SR. DARCY RIBEIRO (PDT-RJ. Para enca

minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
trata-se de uma reiteração do que já está na lei. t: 
inconveniente porque refiera quase que com as 
mesmas palavras o que já está no substitutivo. 

Opino pela recusa da emenda 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O pare
cer é pela prejudicialidade. 

Em votação a Emenda nº- 179, de autoria do 
Senador Artur da T ávola 

Em votação. 
Os Srs. Senadores e as Sr"s Senadoras que a 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 

t: a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N" 179-PLEN 

TITULO VI 
Dos Nfveis e das Modalidades de Educaçao e Ensino 

CAPITULO 11 
Da Educação Básica 

SEÇÃOV 
Da Educação Profissional 

Emenda aditiva à Seção V. 
Acrescente-se onde couber: 
Art No Ensino Médio instituir-se-é modalidade 

de escola normal, destinada à preparação de profes
sores para a educação infantil e para a educação 
fundamental a 4'l série. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
submete ao Plenário a prorrogação da sessão por 
mais 30 minutos, para ser concluída a votação. 

Em votação a prorrogação da sessão. 
Os Srs. Senadores e as Sr"s Senadoras que a 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitada 
A sessão será encerrada às 14h30min e deter

mino a inclusão da matéria que está sendo votada 
na Ordem do Dia da sessão ordinária de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota-

ção a Emenda nº- 123, de autoria do Senador Artur 
da Tãvola. 

O parecer é pela rejeição. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores e as Sr"s Senadoras que a 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 

t: a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA NO 123- PLEN 

TITULO VI 
Dos Nlveis e das Modalidades de Educação e Ensino 

CAPITULOU 
Da Ed uÇação Básica 

SEÇÃOI 
Das Disposições Gerais 

Acrescente-se ao artigo 24: 
III -desenvolvimento de cmérios de leitura crí

tica dos meios de comunicação; 
IV - orientação para o trabalho; 
V - os sistemas de ensino promoverão o des

porto educacional e apoiarão as prátias desportivas 
não-formais. 

Parágrafo único. Os conteúdos reiativos aos 
.·conhecimentos especificados no caput devem 
abranger uma base naci~nal comum, a ser colllJie
mentada pelos demais conteúdos curriculares espe
cificadas nestes artigos e, em cada sistema de ensi
no e estabelecimento escolar, por uma parte diversi
ficada, exigida pelas caracteristicas regionais e lo
cais da sociedade, da cultura, da economia e da 
clientela · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, destaque da Emenda no 123, da incisa III, re
querido pelos lideres, que será lido pela Sr. 1Q Se
cretária em exercício, Senador Ney Suassuna 

Como a matéria é complexa, peço ao Plenário 
compreensão pelo andamento das nossos trabalhas. 

Sobre a mesa requerimento que será lido pela 
Sr. 1" Secretário em exercício, Sr. Ney Suassuna 

t: lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N'! 89, DE 1996 

Nos termos do ar!. 312, alínea b, do Regimento 
Interno, requeiro destaque, para votação em separa-
do, do inciso III constante da Emenda nº- 123. · 

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -
Sérgio Machado - Jáder Barbalho - Hugo Napo
leao - Valmir campelo - Elcio Alvares - Roberto 
Freire. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota-
ção a redação do inciso III. . 

Os Srs. Senadores e as Sr's Senadoras que 
aprovam inciso III, que acaba· de ser lido, queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado, fica rejeitado o Inciso III. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota

ção a Emenda n2 301 de autoria dos nobres Sena
dores lúcio Alcântara e Artur da T ávola 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer é pela aprovação parcial. 

Em votação. 
. Os Srs. Senadoras e Srlls. Senadoras que a 

aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada 
Fica prejudicada a subemenda 

t a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA N2 301 - PLEN 

TfTULOIX 
Das DlsposlçOes Gerais 

Emenda aditiva ao art. 76: 
§ 32 As normas para produção, controle e ava

Ração de programas de educação à distância e a au
torização para sua implantação caberão aos órgãos 
normativos dos respectivos Sistemas de Ensino, po
c!(lndo haver cooperação e integração entre os dife.. 
· rentes sistemas. 

§ 42 A educação à distância gozará de trata
mento diferenciado que incluirá: 

I - custos de transmissão reduzidos em canais 
comerciais de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens; 

11 - concessão de canais com finalidade exclu
sivamente educativas; 

III - reserva de tempo mínimo, sem Onus para 
o Poder Público, pelos concessionários de canais 
comerciais. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Eni vota
ção as Emendas de n<>s. 225 e 226 de autoria dos 
Srs. Senadores Antonio Carlos Magalhães e Gilvam 
Borges. 

O SR. DARCY RIBEIRO- Sr. Presidente, peço 
apalavra 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. Ex'-

0 SR. DARCY RIBEIRO (PDT-RJ. Para enca
minhar. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, 
esta é a mais perigosa das medidas que foram apre
sentadas. Realmente, na medida há uma confusão 

terrlvel. O maior fei!o da educação brasileira foi ele
var o seu quar!o nível que começou em Brasiià. 
Quarto nível significa a universidade que forma o 
seu próprio pessoal por meio de cursos da meslrada 
e doutorado. 

Eu creio que as dissertações de mestrados e 
as teses de doutorado somam mais estudos sobre o 
Brasil do que tudo que existia antes - são 40 mil! t 
algo fonnidável essa bibliografia e esse estudo. 
T arnbém há defeitos no sistema, mas é o único que 
é controlado em sua qualidade pela Capes. Um cur
so de pós-graduação de mestrado ou doutorado só 
pode ser aberto com licença da Capes, que exige 
que os professores sejam da melhor quafldade pos
sível e doutores. Então, isso é algo muito bom que 
aqui será destruído se se colocar a palavra •especia
lização". Quer dizer, quem fizer um cursinho sobre 
cárie dentária vai valer por um doutorado. Isso não é 
possível. 

A universidade tem centenas ou milhares de 
cursos de especialização; e especialização não é 
grau universitário, é um serviço que a universidade 
presta e não pode servir de base para uma carreira 
universitária Então ou se tira aqui a palavra "espe
cialização" ou a lei fará um dano tremendo e haverá 
um retrocesso na universidade brasileira, a qual fe. 
lizmente está alcançando um grande suces:>a na as
censão ao quarto nível. 

O 8Ft PRESIDENTE (José Samey) - Em vofa, 
ção as Emendas 225 e 226 que são correlatas. 

Os Srs. Senadores que. as aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP8-PE- Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, M 
um risco sobre esse problema da especialização, 
segundo lévan!ou .o rela!or Darcy Ribeiro_ Isso é 
realmente perigoso. Vamos pensar: estamos V<llarf. 
do uma lei, e qual é o risco? ~ de que o veto não 
pode ser parcial. Então, vai.:SS tirar isso vetando, istl 
é, vai-se vetar o que me parece o grande avanço, 
qual seja, o de exigir que haja maioria de docentes 
com mestrado, com graduação, para qualificar a n 
versidade brasileira. 

Acredito que temos de pensar um pouco mais 
e ver que isso é muito arriscada para a universidade. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente. 
peço a palavra para um t,sclarecimento. 



300 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney} - Concedo 
a palavra ao Senador Hugo Napoleão. . 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- (PFL-PI. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, esse 
item faz parte do acordo e visa satisfazer oondiçõe5 
que a maioria das universidades brasileiras não tem. 
Então, a inclusão de especialização com mestrado e 
doutorado visa propiciar e falilitar o entendimento de 
que estão mantidas as condições de ensino pelo 
Brasil afora · 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - É 
para evitar que se fechem universidades. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em vota
ção as emendas nºs 225 e 226, que têm a mesma 
redação. 

O SR. DARCY RIBEIRO-Sr. Presidente, peço 
apalavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Darcy Ribeiro. 

O SR. DARCY RIBEIRO (PDT -RJ. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.} - Sr. Pre
sidente, quero dizer aos Srs. Senadores, com toda a 
consciência de quem criou várias universidades aqui 
e no estrangeiro, que isso mata a universidade. 

Essa especialização é um facilitário, é para 
permitir que o professor leigo fique na universidade. 
É um absurdo! 

Nós estamos no caminho- já andamos metade 
dele - de criar o magistério profissional. Estamos 
dando oito anos, ao fim dos quais podemos dar mais 
quatro, mais oito, o que seja necessário. 

Vamos forçar o Ministério da Educação a criar, 
a ampliar o quarto nível, mas não vamos facilitar que 
anulem o doutorado. Ninguém terá mais que fazer 
mestrado ou doutorado, o que é mais vivo e melhor 
na universidade brasileira. O que pennite que ela 
conviva com as universidades estrangeiras, a moe
da internacional é o doutorado. E essa moeda brasi
leira é aceita; um doutor do Brasil pode fazer pós
doutorado em Londres, em Madri e em Moscpu. 

Tirar isto e substib.ir pea tolice que é a espe
cialização, que qualquer universidade pode fazer 
como quiser, ponque não tem regra alguma, é um 
absurdo completo e é um dano grande demais. 

Apelo aos Srs. Senadores para que votem con
tra, porque essas emendas matam a universidade 
brasileira · 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney} - Em vota
ção as emendas. 

Os Srs. Senaaores que as aprovam queiram 
pennanecer sentados. (Pausa) 

Aprovadas. 
São as seguintes as emendas aprova:las: 

EMENDA N• 225- PLEN 

Adicionar ao inciso 11 do Art. 47, do Projeto 
Substitutivo ao PLC nº 101, de 1993, após a expres
são em nível de ... , a palavra especialização, ficando 
o inciso com a seguite redação: 

Art 47 ................................................ . 
I - ...................................................... . 
11 - maioria de seus docentes em regi

me de tempo integral e com tltulação em ní
vel de especialização mestrado e doutorado. 

EMENDA NQ 226- PLEN 

Dê-se ao inciso 11 do art 4 7, do Substitutivo; a 
seguinte redação: 

Art 47 ............................................... .. 
1- "'""""""""""'""""""""""""""""' 
11 - maioria de seus docentes em regi

me de tempo integral e com titulação em ní
vel de especialização, mestrado e doutorado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Emenda 
nº 304, último destaque, de autoria do Senador Gil
vamBorges. 

Em votação a emenda 
· Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa} 
Aprovada 

É a seguinte a emenda aprovada: 

EMENDA Nº 304- PLEN 

Dê-se ao § 22 do art. 82 do Projeto Substitutivo 
ao PLC n2 101193, a seguinte redação: 

Art 82. 
§ 1~ .................................................... .. 
§ 22 O prazo para que as universida

des cumpram o previsto no inciso 11 do art 
4 7 é de oito anos ou até que o sistema de 
pós-graduação consiga oferecer condições 
para a formação, em nível de mestrado e 
doutorado, aos aluais ocupantes da função 
de docência. • 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, eu 1 
gostaria que constassem da Ata os votos contrários 
às emendas nos 225 e 226. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey} -As emen
das nºs 225 e 226 receberam votos contrários dos 
Srs. Senadores Sebastião Rocha, Josaphat Mari
nho, Jefferson Peres, Flaviano Melo, Ronaldo Cunha 
Lima, Roberto Réquião, Lucídio Portella, Ademir An-
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drade, Antonio Carlos Valadares, Marluce Pinto, Casil
do Maldaner, Bello Parga, José Fogaça e Marina Silva 

O SR. JOSÉ EDUARDO DliTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra, 
pela ordem. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT .SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
pelo Regimento, não podemos pedir verificação de 
votação. Mas já aconteceu aqui, neste plenário, de a 
Mesa, de offcio, determinar votação nominal, em 
função de dúvida quanto ao resultado. 

Faço um apelo para que a Mesa proceda, com 
relação a essas emendas, da mesma forma 

Pelo Regimento, não posso pedir verificação de 
votação, mas solicito que a Mesa proceda a votação 
nominal, para tirarmOs dúvida quanto ao resultado da 
votação de uma matéria tão importante como essa 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nobre 
Senador José Eduardo Outra, a Mesa procede à afe
rição de votação quando ocorre, como aconteceu 
uma vez nesta Casa, votação em que as Lideranças 
se dividem; votam diferentemente. Assim, não há 
como a Mesa aferir o resultado da votação. 

No caso presente, esse talo não ocorreu. To
das as lideranças se manifestaram pela aprovação 
da matéria 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.· 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto Freire, pela ordem. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP5-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, isso 
poderia ser mais ou menos evidente a olho nu, mas 
no momento em que propus se fizesse constar de 
Ata os votos contrários, parece-me que o número de 
Senadores que declinou o nome indicou que a maio
ria, em plenário, estava votando contrariamente. 

Há um fato novo. Não é algo que, pelo olhar, V. 
Exª pudesse ter levado em consideração - até pelo 
voto das Lideranças - e decidido. 

Quando os Senadores começaram a declarar 
os seus votos. a partir da solicitação que fiz, parece
me que a ~rovação não ficou tão evidente. 

Assim, talvez, faça sentido o requerimento do 
Senador José Eduardo Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Simples
mente, quando o Senador declara o voto, é uma de
claração de voto. Já a matéria está vencida 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen
to nº 66, lido no Expediente, de autoria do Senador 
José Samey e outros Srs. Senadores, solicitando a 
realização de sessão especial. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passa-se 

à apreciação do Requerimento no. 68, de urgência, 
Udo no Expediente, para o Projeto de Resolução no. 
11, de 1996. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nada 

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão ordinária das 
15 horas a seguinte • · 

ORDEM DO DIA 

-1-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 7, DE 1996 
. (Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n" 58, de 1996) 

Discussão, em turno único do Projeto de Reso
lução n" 7, de 1996 (apresentado como conclusão 
do Parecer nº 16, de 1996, da Comissão de Assun
tos Econõmicos), que autoriza a República Federati
va do Brasil a conceder garantia para operações de 
crédito externo · a serem contratados pela CESP
Companhia Energética de São Paulo, mediante lan
çamento de títulos no exterior, no valor máximo acu
mulado equivalente a até setecentos e dez milhões 
de dólares norte-americanos, destinados ao paga
mento de dívidas garantidas pelo T escuro Nacional 
e autoriza o Governo do Estado de São Paulo a 
prestar contragarantia à União para as mesmas ope
rações de crédito, com voto vencido, em separado, 
do Senador Carlos Bezerra, e vencidos os Senado
res Laura Campos e BeiJo Parga 

-2-
SUBSTITUTNO DO SENADO AO PROJETO DE 

LEI DA CÂMARA N" 1 01, DE 1993 

Continuação da votação. em turno suplemen-
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tar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da 
Câmara nO- 101, de 1993 (nO- 1.258/88, na Casa de 
origem), que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, tendo 

Pareceres sob n"s 
- 691, de 1995, da Comissão Diretora, ofere

cendo a redação do vencido. 
- 8, de 1996, das Comissões de constituiçao, 

Justiça e Cidadania e de Educaçao, em conjunto. 
(sobre as emendas de Plenário), favorável às 
Emendas nos 4, 8, 13, 25, 27, 28, 35, 43, 44, 50, 51, 
53, 54, 56, 59, 61' 71' 75, 76, 80, 88, 111' 112, 119, 
1-1~1W,1~1~1·1~1~1~1~ 
198,202,211,215 a219, 223,224,243,244,261, 
265, 271, 275, 280, 281, 284 , 3Q2: favorável 'nos 
termos de subemenda que apresenta às de n"s 1 , 
7, 9, 10, 14, 17, 20, 39, 41, 45, 48, 62, 66, 67, 72, 
87, 93, 94, 96, 101, 103, 109, 110, 113, 116, 120, 
136, 140, 152, 153, 161, 175, 182, 183, 185, 191, 
195, 200, 204, 207, 208, 229, 230, 234, 236, 245, 
248, 249, 251, 253, 254, 267, a 269, 274, 276, 282, 
283, 286, 287, 298-A a 301; pela prejudicialidade, 
uma vez atendidos os seus objetivos na fonna de 
outras emendas e subemendas, das de n"s 2, 3, 
11, 12, 15, 18,24,31,34,37,38,40,42,49,52,60, 
64, 77, 81' 86, 91, 95, 97, 98, 102, 117, 124, 130, 
1-1~154,1W,1~1~1·1~1·1~ 
194,196, 197,201,205,232,233,23~.235,237, 
242, 246, 247, 255, 257 a 2W, 282, 272, 273, 285, 
288 a 293; e pela rejeiçlio das de N"s 5, 6, 16, 19, 
21 a 23, 26, 285, 288 a 293; e pela rejeiçllo das de 

n"s 5, 6, 16, 19,21 a23, 26, 29, 30, 32, 33, 36, 46, 
47, 55, 57, 63, 65, 68 a 70, 73, 7 4, 78, 79, 82 a 85, 
89, 90, 92, 99,100,104 a 108, 114, 115, 118,121 a 
123, 125 a 129, 131, 132, 134, 134-A, 135, 135-A, 
137, 139, 141 a 143,145 a 148, 151, 155, 159, 182, 
163, 165, 166, 168,171 a 174, 177, 180, 181, 184, 
188 a 190, 193199,203, 206, 209,210.212 a 214, 
220 a 222, 225 a 228, 231, 238 a 241, 250, 252, 256, 
263,264, 266,270,277a279, 294 a298, 303 a312. 

-3-

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSffiUIÇÃO Nº- 68, DE 1995 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constitu\;ão nO- 68, de 1995 (11"- 163195, 
na Câmara dos Deputados de inciativa do Presiden
te da República, que altera os arts. 71 e 72 do Ato 
das Disposições Constitucionas Transitórias, intro
duzidos pela Emenda Constitucional de Revisão n"-
1, de 1994, tendo 

Parecer favorável, sob n" 1 o. de 1996, da Co
missão de Constituiçao Justiça e Cidadania, ven
cidos os Senadores Josapaht Marinho, Ademir An
drade, Roberto F~re, Ronaldo Cunha Uma, Benedi
ta da Silva e Canos Patrocínio. 

(Segundo dia de discussão) · 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está en-

cerrada a sessão. · 

(Levanta-se a sessllo às 14h36min.) 

Ata da 25ª-Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 8 de fevereiro de 1996 

1 ª Sessão Legislativa Extraordinária da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. José Samey, Júlio Campos Renan Calheiros, 

Ney Suassuna e Jefferson Peres 

ÀS 14 HOFrAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães -
Antonio Carlos Valadares - Arlindo Porto - BeiJo 
Parga - Benedita da Silva- Beni V eras - Bernardo 
Cabral - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Couti
nho Jorge - Darcy Ribeiro - Edison Lobão - Eduar
do Suplicy - Élcio Álvares - Emília Fernandes - Ei
pitãcio ·Cafeteira - Emandes Amorim - ESperidião 

Amin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Freitas 
Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto 
Miranda ...: Gilvam Borges - Gulherme Palmeira -
Hugo Napoleão - Hurrberto Lucena - lris Rezende 
- Jáder Barbalho-Jefferson Peres - João França -
João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro -
Josaphat Marinho -José Agripino - José Alves -
José Bianco - José Eduardo Outra - José Fogaça - -
José lgnácio Ferreira- José Roberto Arruda- José 
Samey - Júlio CarrlJOS - Lauro Campos - Leomar 
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Quintanilha - Levy Dias - Lucidio Portella - Lúcio 
Alcântara - Lúdio Coelho - Luiz Alberto de Oliveira
Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Na
bar Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Ono
fre Quinan - Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro Si
mon- Ramez Tebet- Renan Calheiros- Roberto 
Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu 
Tuma - Ronaldo Cunha Lima -Sebastião Rocha :
Sérgio Machaclo - Teotonio Vilela Filho - Valmir 
Campelo - Vilson KleinObing - Waldeck ameias. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -A lista 
de presença acusa o comparecimento de .76. Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob à proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. J!! Secretário em exercício, SenadorEs
peridião Amin, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projelo de lei sancio
naclo: 

NO. 118, de 1996 (nº- 96/96, na origem), de 7 de 
fevereiro do corrente, referente ao Projeto de Lei da 
Câmara nº- 140, de 1995 (nO 1.353195, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre o desmembramento e a reorgani
zação da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, 
fixa remuneração de seus cargos e dá outras provi
dências, sancionado e transformado na Lei no. 9.264, 
de 7 de fevereiro de 1996. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O ex
pediente lido vai à publicação. A Presidência rece
beu o Ofício nO 5, de 1996, de 23 de janeiro último, 
de Presidente do Grupo Brasileiro da Associação ln
terparlamentar de Turismo, Senador Carlos Wilson, 
encaminhando o relatório sobre o encontro da dele
gação brasileira com o Procurador da República de 
Milão - Itália, Dr. Franoesco Saverio Borreli, realiza
do em 24 de outubro de 1995, com o objetivo de co
nhecer o trabalho desenvolvido na chamada opera
ção "Mãos Limpas". (Diversos n"14, de 1996) 

À Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - A Pre
sidência recebeu o Ofício no. 3, de 1996, de 22 de ja
neiro último, do Presidente do Grupo Brasileiro da 
Associação lnterparlamentar de Turismo, Senador 
Carlos Wilson, encaminhando o relatório da delega-

ção brasileira junto à 11B Assembléia Geral da OMT 
- Organização Mundial de Turismo, realizada no Cai
ro - Egito, no perfodo de 15 a 22 de outubro de . 
1995. (Diversos nº-15, de 1996) 

À Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Há 
oradores inscritos. 

·-· Concedo a palavra ao nobre Senador Epitácio 
Cafeteira. 

O SR. EPrrACIO CAFETEIRA PRO
NUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE A 
REVISÃO DO ORADOR, SERA PUBLICA
DO POSTERIORMENTE. 

_ . O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - COI1-
oedo a palavra ao nobre Senador Mauro Miranda. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Marina 
Silva. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Sebas
tião Rocha, por cessão do Senador Leomar Quinta
nilha. 

S. &>dispõe de 20 minutos. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT -AP. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sri!s e Srs. Senadores, na terça-fei
ra, eu disse que retomaria à tribuna desta Casa 
para, mais uma vez, tratar, e de forma mais profun
da, a questão dos índios, sobretudo no que diz res
peito ao Decreto nO 1.775, que permite o contraditó
rio quanto à demarcação das terras indígenas, princi
palmente incluindo algumas reservas já demarcadas. 

E pretendo ilustrar este meu discurso, dando o 
exemplo do Estado do Amapá, que estabeleceu uma 
relação de apoio, de cooperação e de amizade com 
os índios que deve servir de exemplo para todos os 
outros Estados brasileiros, inclusive para o Governo 
Federal. 

. No Amapá, como já adiantei em outras oporlu
nidades nesta Casa, não temos conflttos com os ín
dios, que ali vivem numa quantidade de aproximada
mente cinco mil representantes. Ternos quatro reser
vas, todas praticamente demarcadas, já que a última 
delas, a reserva de Waiãpi, na Perimetral Norie, en
contra-se em fase final de demarcação. 

Lamentamos, portanto, que o Governo Federal 
esteja tratando. essa questão dos índios brasileiros 
de forma a reacender as disputas pelas terras indf
genas, proporcionando, possivelmente, vários outros 
conflitos que poderão advir desse decreto, .que tem 
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como menfor principal, ao que me parece, o Minis1ro 
da Justiça, Dr. Nelson Jobim. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, em mar
. ço do ano passado, ainda sob os ecos do discurso 
de posse do Presidente Fernando Henrique Cardo
so, o articulador dos direitos indígenas junto à ONU 
e fundador da União das Nações Indígenas, Marcos 
Terena, manifestava a renovação das esperanças 
da comunidade indígena brasileira no novo Presi
dente do País, com estas paiavras: 

"Alguns dias atrás, o som natural das 
matas e dos rios em nossas aldeias foi alte
rado pela voz do Presidente da República, 
através de um radinho de pilha, quando, lendo 
seu discurso de posse, afirmou que os direitos 
indígenas seriam assegurados e respeitados. 
Essa- afinnação, sua formação de vida e a 
sensibilidade por justiças sociais como a nos
sa causa identificam que nesse governo, será 
nele, em Fernando Henrique Cardoso e na 
sua esposa, 8r' Ruth, que estarã:l depositadas 
essas esperanças indígenas. • · 

Mal suspeitava ele, Marros Terena, que, no 
seio desse Governo ein qúe depositava tanta con
fiança, estava já sendo arquitetado um verdadeiro 
torpedo contra a tranqüilidade e a paz das 180 so
ciedades indígenas brasileiras! Refiro-me ao Decre
to nO 1.775, editado em 8 de janeiro último, que atin
giu as-nações indígenas na questão que lhes é mafs 
cara, mais primordial e mais imprescindível, qual 
seja, a garantia de terem a tenra em que habitam de
marcada para seu usufruto, o que significa, em últi
ma análise, terem assegurada a garantia de vida e 
de sobrevivência de sua etnia 

Gastado desde o primeiro semestre de 1995, o 
Decrefo vinha sendo contestado, plD!icamente, pe
las lideranças indígenas, pelas instituições e por 
Parlamentares comprometidos com a defesa dos ín
dios, e também por integrantes do quadro técnico da 
Funai. Todos os protesfos foram em vão. Aí está o 
Decrefo nO 1.775, que altera o Decreto nO 22, de 
1991, a gerar intranq(lilidade nas comunidades indí
genas e a fomentar os conflitos pela posse e uso 
das tenras ocupadas pelos índios. 

O referido Decrefo introduz duas graves altera
ções. Pela primeira delas, abre-se espaço para que 
"Estados e municípios em que se localize a área sob 
demarcação e demais interessados" possam con
testar os limites da área a ser demarcada 

Ora, causa-nos espécie o Governo estar res
suscitando titulas que a Constituição considera •nu-

los e extintos•, tal como se lê no art. 231, § 6", que 
diz textualmente: 

"São nulos e extintos, não produ:Zindo 
efeifos jurídicos, os aios que tenham por ob
jeto a ocupação, o domínio e a posse das 
terras a que se refere este artigo ( ... )" - no 
caso, as terras indígenas. 

A alegação do Governo, ao introduzir o princí
pio do contradilório nos processos de demarcação, 
era de que essa medida tomaria mais democrática a 
demarcação das tenras indfgenas e pennitiria aos in
satisfeitos manifestar as suas objeções. Ocorre que 
os insatisfeitos são justamente os inimigos dos direi
tos indígenas, grupos de pressão formados por em
presas de garimpagem, madeireiras, fazendeiros e 
posseiros, muifos dos quais invadiram as terras e 
delas se apossaram usando documenfos falsos. 

Além do mais, há o entendimenfo, sustentado 
por personalidades jurídicas de peso, como o advo
gado Dalmo Dallari, de que não cabe na tipologia 
dos processos administrativos a figura do contraditó
rio - princípio que rege o processo judicial, no qual 
as partes envolvidas têm o direito à manifestação. 
Em processos adminis1rativos - que é o caso das de
marcações das terras - não deve existir tal figura É 
obrigação da União efetuar as demarcações de ter
ras tradicionalmente habitadas por índios, protegen
do e fazendo respeitar tOdos os seus bens. É assim 
que disciplina, éom todéi a clareza, o art. 231 da Car
ta Magna 

A segunda alteração intrOduzida pelo Decrelo 
1.775, que é de extrema gravidade, abre a possibDi
dade de terras indígenas que já tiveram sua demar
cação homologada por decrefo presidencial, mas 
que ainda não cumpriram a formalidade burocrática 
de disporem de registro no Serviço de Patrimõnio da 
União ou em cartório de imóveis, serem questiona
das e submetidas ao princípio do contradi1ório. Nada 
menos de 344 áreas identificadas, demarcadas e até 
homologadas, entre as 554 áreas indígenas conhe
cidas no Brasil, estãQ agora sujeitas à revisão. 

Para se ter urna idéia da afoiteza e avidez com 
que agem os inimigos da causa indígena, lembre
mos dos noticiários da imprensa alguns dias após a 
publicação do Decreto 1. 775. A Folha de S. Paulo 
de 13 de janeiro de 1996 trouxe matéria sobre as 
primeiras contestações de áreas indígenas. Informa
va ter a Agropecuáría Satlin S/A apresentado ao Pa
lácio do Planalto, quatro dias após a publicação do 
Decrefo 1.775 - veja bem, Sr. Presidente, apenas 
quatro dias após -, ação em que solicita anulação do 
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decre10 presidencial que homologou, em 1993, uma 
área de 9 mil hectares para cerca de 230 índios 
Guarani-Kaiowá, em Sete Cerros, Ma10 Gros5o do 
Sul. E mais: o aclvogSdo da Sattin anunciou urna se
gunda contestação a ser apresentada, da Colônia 
Agrícola de Panambizinho, no mesmo Estado. O 
que esses falOs prenunciam é o recrudescimenlo 
dos conflitos agrários em terras indígenas, trazendo 
mais mortes e desgraças. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, isso é 
particúarmente doloroso para as comunidades indí· 
genas que lograram chegar ao decre10 de homolo
gação depois de terem trilhado um longo caminho 
de lutas, perseguições, conflitos e mortes. Engana· 
ram-se ao pensar terem entrado num tempo de paz 
e tranqüilidade. Enganaram-se ao confiar no Presi· 
dente sociólogo, sensível à causa das minorias, que 
assegurara, em seu discurso de posse, •direiloS 
iguais aos iguais ( ••• ), aos grupos indígenas, alguns 
deles testemunhas vivas da arqueologia humana, e 
todos testemunhas da nossa adversidade ( ••• )•. 

Não é sem razão que qs índios se levantaram 
contra tal Decre10. No dia 14 de janeiro, um grupo 
de índios, representante de nove etnias tirasileiras, 
juntamente com pariamentares, fizeram um proteslo 
na Praça dos Três Poderes. Depois de terem coroa· 
do a escultura da Justiça com um cocar de penas 
azuis da tribo Karajá, uma fonma de render tribulo ao 
Judiciário, os índios protocolaram um documenlo no 
Palácio do Planalto, assinado pelo Conselho de Arti
culação dos Povos e Organizações Indígenas do Bra
si~ exigindo a revogação do Decreto 1.775 e responsa
büizando o Presidente e o Ministro da Justiça ''por 
cada palmo de terra rotbado dos povos indígenas". 

Nada nos faz ter esperança de que o Governo 
do sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que em 
mais de uma oportunidade prometeu respei10 aos di· 
rettos dos povos indígenas, vá cumprir sua palavra 
daqui por d.iante. Colocamos inclusive sob suspeição 
a publicação dos 17 decre10s presidenciais, homolo
gando a demarcação de terras indígenas, na véspe· 
ra da publicação do Decre10 1. 775. Nem mesmo es· 
sas 17 áreas estão a salvo de sofrerem contestação! 
Se não foi para valer, então por que efetuar tal ho
mologação? Estaremos diante de uma mera ence
nação para adoçar a opinião pública? Seria muito la· 
menlável se assim fosse. 

O que nos compete agora, Sr. Presidente, se 
devotamos realmente respeito às nossas minorias 
étnicas, é lutar pela revogação do Decreto 1.775. 
Não podemos abrir mão da consciência de um Brasil 
multiétnico, não podemos dar vezo a ser nosso País 

execrado pela opinião internacional, não podemos 
quebrar nossa assinatura nas convenções interna
cionais sobre direitos humanos! 

Se preciso for, apelemos para a sensibilidade 
da antropóloga Ruth Candoso, intelectual reconheci
da internacionalmente por ter-se debruçado, em tan
tos anos de docência e pesquisa, sobre as relações 
do Estado com as minorias nacionais! Longe de uma 
postura segregacionista, queremos lazer valer uma 
política de convivência com nossos índios, os autên
ticos nativos ·nacionais, •testemunhas vivas da ar
queologia humana•, como a eles bem se referiu o 
Presidente Fernando Henrique Candoso em seu dis
curso de posse, e a quem prometeu assegurar direi
tos iguais. Façamos valer agora a promessa de pos
se! Ainda há tempo! 

Tenho a convicção, Sr. Presidente, SrªS e Srs. 
Senadores, de que esse tipo de discurso tem pouco 
eco. nesta Casa; e há aqueles que discondam, em 

. gênero, número e grau, das palavras que acabei de 
pronunciar. No entanto, quero dizer da minha-con
vicção de que o caminho é o do entendimento. 

Quero também trazer uma mensagem do mun
do internacional, sobretudo de onde retomei recen
temente, quando tive a oportunidade de visitar, em 
companhia do Governador do Estado, a França e a 
Bélgica, indo, inclusive, ao Parlamento europeu, 
onde fomos recebidos. Quero dizer que a.preocupa· 
ção que trago, neste mamen10, ao plenário desta 
Casa é também Lm reflexo das preocupações inter
nacionais sobre a situação dos índios que vivem no 
Brasil. 

Hão de perguntar por que estaremos preocu
. pados com o que pensa o mundo sobre o Brasil e 
sobre os nossos fndios. Ora, o Brasil está recorren
do a recursos internacionais para proceder à demar
cação das tenras indígenas. Portan10, significa dizer 
que o Bràsil quer o apoio internacional para garantir 
o direito dos nossos índios. Haja vista, inclusive, um 
acordo assinado com a Alemanha, para investimen
tos nesse setor, de, aproximadamente, US$25 mi
lhões. Estamos profundamente preocupados, no 
sentido de que esses recusas não sejam mais desti
nados a essa_ causa, em fu1ção desse Decre10 1.775. 

Em razão disso, fazemos, mais uma vez, o 
apelo a Sua Excelência o Presidente da República, 
Fernando Henrique Candoso, para que possa rever 
esse Decre10. Esse apelo é extensivo às Lideranças 
do Governo nesta Casa, às demais Uderanças parti
dárias e a 10dos os Senadores e Senadoras, para 
que, juntos, possamos ajudar a demover o Presiden
te da sua idéia que consta desse Decreto. 
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Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. ROMERO JUCA - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Tem 
V. Exª a palavra, por cinco mi nulos. 

O SR. ROMERO JUCA (PFL-RR. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria de 
comunicar à Casa que estamos dando entrada num 
requerimento, nos termos do art. 50 da Constituição 
e do art 90 do Regimento Interno do Senado, para 
convocar o Presidente da Petrobrás, Dr. Jóel Men
des Renó, para, junto à Comissão de Infra-Estrutura 
do Senado, prestar esclarecimentos sobre o projeto 
para construção do gasoduto de 3.000Krn ligando a 
Bolívia ao Brasil. 

O citado projeto tem levantado uma grande ce
leuma sobre a sua utilidade, uma vez que o Brasil 
não consome sequer o gás que produz e, em razão 
disso, segundo infonnações técnicas, há gás sendo 
queimado em quase todas as áreas petrolíferas do 
País, conforme inlonna a Folha de S. Paulo do dia 
05 do corrente, no artigo •supergasoduto é o Sivam 
da Petrobrás. • A referida matéria denuncia, ainda, 
que o custo final desse gasoduto, orçado inicialmen
te em US$1 ,8 bilhão, pode chegar ao valor de US$5 
bilhões. é criticado o projetl por técnicos da empresa. 
pelo Banco Muldial e por aucfot>res internacionais. 

Por tais motivos, consideramos da maior impor- · 
tãncia esse tipo de esclareéimenlo e estamos convo
cando o Presidente da Petrobrás, no sentido de que 
sejam discutidos e esclarecidos pontos que estão, . 
como disse, sendo levantados pela imprensa. 

Tenho em mãos diversas matérias de pmw·. 
que gostaria que fizessem parte do meu pronuncia" . 
mente. A Folha de S. Paulo pl.illlcou vários artigos 
a respeito, como os intitulados: "Supergasoduto é o 
Sivam da Petrobrás"; "Técnicos sugerem projetes de 
menor preço"; "Adversários apontam risco de depen-
dência". · 

Portanto, são· posições confli~. divergen-:: : 
tes, mas entendo que é da maior importância que 
para a questão da autonomia energética brasileira 
seja efetivamente discutido o valor, a· prioridade e de 
que forma esse gasoduto poderá ser implantado. 
Era essa a comunicação que gostariá de fazer. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. , 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. ROMERO JUCA EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

SUPERGASODUTO É O SIVAM 
DA PETROBRAS 

O megaprojeto do Governo brasileiro para 
construir um gasoduto de 3.000 quilõmetros ligando 
a Bolívia ao Brasil é Considerado uma operação de 
alto risco. Pode transfonnar~e em usina de queimar 
dinheiro. 

Orçado em US$1,8 bilhão, mas com um custo 
final que pode chegar a US$5 bilhões, o projeto é 
visto como o SIVAM (sistema de Vigilância da Ama
zônia) da Petrobras. É criticado por técnicos da em
presa, pelo Banco Mundial e por auditores interna
cional. 

Estamos comprando uma ilusão, diz o ex-Mi
nistro Jarbas Passarinho. Para ele o gasoduto pode 
repetir a experiência do País com megaprojetos fra
cassados, como a Ferrovia do Aço e as usinas nu
cleares de Angra dos Reis. Não somos tão ricos as
sim para ficar jogando dinheiro !ora. 

Estamos diante de um novo caso Sivam, diz 
Fennendo Siqueira, Presidente da AEPET (ASSocia
ção dos ~enheiros da Petrobras). Para ele, o con
trato do gasodt!lo envolve pressões extemàS e ta
lhas técnicas no projet>. 

Também há furos quanlo à transparência admi
nistraliva. O banco Credit Suisse Rrst Boston foi 
contratado sem licitação no Governo Fernando Coi
ler para fazer o projelo de viabilidade financeira da 
obra. O contrato com o banco sobreviveu aos Go
vernos Itamar Franco e Fernando Henrique. 

Na parte técnica, a principal questão é o tama
nho das reservas do gás boliviano. 

A Petrobras, por exemplo, fala na existência de 
115 bilhões de m em reservas - desse total, apenas 
90 bilhões são reservas comprovadas. O restante é 
a chamada reserva provável- por confinnar. 

O próprio superiillendente do gasoduto na Pe
trobras, Antonio· Menezes, reconhece que as infor
mações fornecidas pela Bolívia sobre suas reservas 
eram imprecisas. 

·· Quando entrar em funcionamento, em 97, se
gundo as previsões iniciais, o gasoduto prevê o for
necimenlo de 8 milhões de m/dia durante oito anos, 
e 16 milhões durante 12 anos. Feitas as contas, de
vem ser fornecidos 93,44 bilhões de m3 em 20 anos. 

Só ai já existe risco de as resetVas serem me
nores que o esperado. Da Bolívia também sai gás 
para consumo interno, para reinjeção nos poços pe
trolíferos bolivianos e para exportar 6 milhões de m 
diários para a Argentina. 

Com um investimento desse porte não se pode 
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trabalhar com hipóteses, diz o engenheiro Carlos 
Walter Marinho Campos, ex-Diretor de Exploração 
da Petrobras. 

Ficaremos na dependência de encontrar novas 
jazidas. 

Ao analisar o tamanho das reservas, o consul
tor do Banco Mundial, Fernando Zúi'liga y Rivera 
chegou à conclusão de que a insuficiência de reser
vas transformava o projeto em um risco financeiro 
que o banco não poderia correr. A mesma conclusão 
chegou a auditoria americana J. P. Morgan. 

Outra falha é a demanda do gás do Brasil, que 
não consome nem sequer o gás que produz. Com 
reservas superiores As da Bolívia- 137 bilhões de 
m - , o mercado brasileiro consome óleo combUstí
vel e energia elétrica Hã cinco anos, o gasoduto que 
liga a bacia de Campos a São Paulo transporta me
nas da metade dos 6 milhões de m sua capacidade. 

Por falta de consumo, hã gás sendo queimado 
em quase todas as áreas petrolíferas do Pafs. Para 
os criticos do gasoduto, o mercado não tem condiçõ
es de se desenvolver com rapidez suficiente para 
consumir tanto gás. Não é tarefa simples mudar o 
fornecimento de energia de urna empresa de diesel 
para gás, por exemplo. 

Uma cláusula do contrato do gasoduto obriga o 
Brasil a pagar diariamente por 80% do gás previsto 
para ser fornecido - 8 milhões de m· nos primeiros 
anos- mesmo que não consuma essa quantidade. 

Outro problema é o preço pelo qual o gás boli
viano vai chegar para os grandes consumidoreS. 

Robert Gross, Presidente da Associação Brasi
leira das Empresas Estaduais de Gás, diz que o gás 
boliviano vai chegar às concessionárias por R$2,70 
por milhão de BTU (unidade de medida de energia). 
O gás nacional é entregue hoje por R$2,40. Esse é 
um problema a resolver, diz Gross. . 

Após a assinalura do contrati, a Bollvia subiu 
o preço do gás - passou de R$0,90 por milhão de 
BTU para R$1 ,00. Segundo a Associação dos Enge
nheiros da Petrobras, o gás chegará ao grande con
sumidor por US$3,55 por milhão de 13Tl/. Os peque
nas consumidorEl!> pagarão mais de R$20,00 por rni
lhãodeBTU. 

ENTENDIMENTOS FORAM INICIADOS HÁ 50 ANOS 

As negociações para que o Brasil comprasse o 
gás boliviano começaram hã 50 anos. As primeiras 
conversações ocorreram no Governo Get(Jio Var
gas, na década de 40. A Bolívia era presidida por 
German Busch. 

o., entendimentos ganharam novo impulso nos 

anos 70, quando Brasil e BoiCvia vi<iam sol'i .. E!!!Jimes 
militares. Em 1974; os presiden!e Ernesto. Gillisel e 
Hugo Banzar iniciaram efetivas negociações" 

Mas a acordo só foi para o papel em fetereiro 
de 1993, quando Brasil e Bolívia assinaram uma de
claração autorizando o contrata de fornecimento de 
gás entre a Petrobras e a YPFB {Ya::imientos Petro-
6feros Fiscales Bolivianos). 

Em agosto de 1994, os Presidentes. llamar 
Franco, do Brasil, e Ganzalo Sanchez de I ozada, da 
Bolívia, assinaram os termos delinilivos do accm:1o. A 
previsão era de que a operação en1re os doiS países 
começasse em 1997. 

No acordo de 1994, foi estabelecida a compo
sição acionâria das empresas envolvidas na constru
ção e operação da gasoduto. Do lado brasileiro, ·a 
Petrobras seria majoritária com a participação de 
51%. 

Ainda do lado brasileiro, participa o consórcio 
BTB, constituído pelas empresas British Gás (ingle
sa), Tenneoo (americana) e BHP Pawec (australia
na). As três têm 25% do controle adon~ 

A es1atal boliviana YPFB tem direito a 20% do 
negócio, ficando os 4% restantes com grupos priva
dos brasileiros. Pela Bolívia, a YPFB terá a panicipa
ção de 85% ,Petrobras e BTB terao t5%.. 

Para a Bollvia é fundamenfal a venda de seu 
gás ao Brasil. O negócio vai aumentar seu. Produto 
interno Bruto e ajudar a eqt.tlibrar o déficit de sua 
balança comeiCial com o pafs de US$200 milhões. 

Para o Brasil, o projeto também é: importante. 
Ele significa o começo da mudança da mafriZ ener
gética do País, que subslituirâ o óleo colrirustivel 
IAilizado na indústria pelo gás na1llal, principalmen
te na região Sudeste do Pais.. 

TÉCNICOS SUGEREM PFUJETOS OE 
.. MENOR PREÇO 

Técnicos da Petrobras e especiafiS!as ern ener
gia sugerem projetas alternativos para o suprimento 
do gás nalural no Pais, porpreçainlerioraogasodu
to Brasil-Bolívia. Hã mais de una proposta. 

Ex-Oiretor de Exploração da Petrobras. Carlos 
Walter Marinho Campos diz qua_a alternativa ideal 
seria a liquefaÇão (passagem cm eslado gasoso 
para o liquido) do gás natural na fro!Weira Brasii-Bo
lfvia De lã, o produto seria transportado por via tér
rea em contêineres cillndricos a!é os centms consu
midores. 

Outra alteiÍlaliva, segundo Campos. seria tra
zer o gás por gasoduto da Bolivia ate Três; Eagoas, 



308 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

no Mato Grosso do Sul. Dali, seria transportado em 
estado liquefeito por via fltNial até São Paulo. 

Para o ex-Diretor da Petrobras, as duas alter
nativas implicariam redução dos gastos do atual pro
jeto, mesmo inclufdas as despesas com recupera
ção de ferrovia e com equipamentos de transporte. 

S~undo Fernando Xavier de Almeida, ex-Dire
tor de Perfuração da Petrobras, a prioridade deveria 
ser inicialmente a produção do gás nacional com 
mais de 130 bilhões de m de reservas comprovadas. 

A opção estrangeira serta o Peru. O gás seria 
transportado por via fluvial e marítima. Entraria no 
pais pelo no Madeira até os portos de Manaus (AM), 
Belém (PA) e São Luís (MA). De lã, seria redistribuí
do. Outra opção seria o gás da Venezuela e T ririidad 
e Tobago. 

Almekla defende um sistema de transporte, ar
mazenagem e distribuição adequado para cada re
gião do Pais. O gás seria transportado em estado li
quefeito. 

O gasoduto só seria construído quando hou
vesse aumento de consumo interno que justificasse 
esse investimento. Nesse caso, segundo Almeida, o 
sistema de importação via fluviallmarítima seria 
substituído sem maiores problemas: - -

Para ele, o desenvolvimento do uso do gás de
veria ser realizado passo a passo para evitar riscos 
e prejuízos. 

ADVERSÁRIOS APONTAM RISCO 
DE DEPENDtNCIA 

Os adversários do projelo do gasoduto dizem 
que o Brasil se tomará fortemente dependente de 
uma só fonte de suprimento, o que é desvantajoso 
para o Pais. 

Além disso, apontam o fato de o principal sócio 
da YPFB (Yacimientos Petrolíferos Rscales Bolivia
nos) o gasoduto ser a Enron Development Corpora
tion, mullinacional norte-americana. As decisões 
dessa empresa poderão não coincidir com os inte
resses brasileiros,. diz o engenheiro Fernando~ Si" 
queira, presidente da Aepet · 

A influência da Enron junto ao governo bolivia
no, segundo Siqueira, ficou clara na renegociação 
do acordo durante o governo Itamar Franco. O au
mento do diâmetro do gasodulo e do preço do gás 
foram ex~ências da Enron. 

A multinacional é. dona de dois grandes cam
pos de gás no sul da Argentina (em Neuquén e Ter
ra do Fogo), cujas reservas superam 400 bilhões 
de m3 (mais da metade das reservas totais da Ar
gentina). 

Na Bolívia, a Enron adquiriu reservas de 150 
bilhões de m3 e, alualmente, negocia a compra de 
campos de gás em Camisea, no Peru. Esses cam
pos, descobertos pela Shell em 1983 e inaproveita
dos até agora, têm reservas estimadas em 350 bi
lhões de m3. A Enron já vendeu 20% do gás dispo
nível no mundo. 

Siqueira vê o risco de as reservas de gás da 
América Latina serem monopolizadas, e o Brasil, 
principal cliente potencial do gás, ficar em posição 
desfavorável para negociar preço. 

A multinacional teve cancelado, em agosto de 
1995, o contrato que haVia assinado na Índia, no va
lor de US$2,8 bilhões, para a construção de uma hi
drelélri<:a. O governador do Estado de Maranhas
htra, onde sena construída a usina, disse que não 
houve licitação para o projeto e acusou a Enron de 
superfaburar a obra. 

A única forma de escoar o gás que as multina
cionais compararam é criar mercado no Brasil, afir
ma Siqueira. Segundo o engenheiro, o Banco Moo
dia!, um dos financiadores do projeto, está afinado 
com esses interesses. ~. 

Apesar de vozes discordantes, como a do con
suttor Fernando~ Zúniga y Rivero, o Banco Mundial 
também pressionou pela construção do gasoduto. 
Credor boiMano, o banco vê na venda do gás ao 
Brasil a nianeira máis gÇiffintida de a Bolívia saldar 
SUl,! dJvida, afirma ele. 

. De acordo com o . engenheiro Carlos Walter 
Marinho Campos, ex.<Jiretor de Exploração da Petro
bras,' o Brasil financiará a perfuração de poços na 
caríssima região subandina (onde o custo de um 
poço pioneiro é de US$15 milhões a US$20 milhõ
es), ou lena de lariçar um gasodulo hiperdirnensio
nado. para o volume de gás. que a Bolfvia pode ofe
recer, criando à.irativós pára' que· as companhias de 
petróleo lá invistam, pois a venda do gás estará as-
segurada. · · · 

Apesar de todaS as restrições, as autoridades 
brasileiras apressaram a assinatura do acordo. 

Quando era presidente, alertado sobre falhas 
do projeto, Itamar Franco ameaçou desistir da via
gem a Cochabamba. em 1993, em que fonnalizaria 
o acondo. 

Mas recuou diante dos oonselhos de seu então 
Ministro das Relações Exteriores, Feihando Henri
que Cardoso. 

O Ministro teria aconselhado o Presidente a 
não cancelar a assinatura do contrato porque isso 
poderia prejudicar as relações entre o Brasil e a Bo
lívia 
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ARGUMENTOS SÃO IDECJLCJGICOS, DIZ gundo ele, por vantagens operacionais e pela redu-
SUPERINTENDENTE DA OBRA ção de 65% para 60% e de 85% para 80% dos per

O engenheiro da Petrobras Antonio Menezes, 
superintendente do gasoduto Brasii-Bolfvia, conside
ra mas ideológicos do que técnicos os argumenfos 
contrários ao projefo. 

O First Boston, um banco respeitado e com 
bom curriculo, fez um trabalho para o governo Collor 
e por isso está sendo criticado, diz. 

Segundo Menezes, o processo de seleção do 
banco como assessor técnicn-financeiro já foi audi
tado pelo TCU (Tribunal de Contas da União). 

Ele concorda em que o projefo do gasoduto, 
por sua dimensão, apresenta muitas dificuldades. 
Mas os riscos são baixos, e a Petrobras vem corren
do riscos, com sucesso, há 40 anos. É a 1 Sã empre
sa do mundo. 

O superintendente do gasoduto admite que as 
estimativas de reservas de gás fornecidas pala Bolí
via eram incompletas. Eles estavam no papel deles 
ao oferecer para nós um negócio em que o pareces
se menor. 

A Petrobras, segundo Menezes, em avaliações 
próprias. Desde 1991 , temos gente trabalhando em 
cima d;iS reservas. Embora a Bolfvia seja nossa par
ceira, os dados que . temos foram levantados por 
nós_ 

O engenheiro não duvida de que, embora a de
mandá brasileira de gás seja pequena hoje, ela cres
cerá tão logo o produto esteja disponfvel no merca
do. Ele afirma que a Petrobras fez estudos que com
provam o enorme potencial do mercado brasileiro. 

O gás encontrado no Brasil, segundo Menezes, 
oferece piores condições de exploração por ser as
sociado ao petróleo, isto é, aparecer junto com o 
óleo. · 

Esses campos não asseguram a exploração 
estável a longo prazo. Além disso, parte do gás tem 
de ser reinjetada para permitir a extração do petró
leo, afirma 

A cláusula !ake·ar.pay (pegue ou pague), pela 
qual o Brasil terá de pagar pelo produto"l119Smo sem 
consumi-lo, é cláusula-padrão em qualquer lugar do 
mundo, de acordo com Menezes. 

É um compromisso de sociedade, qUe dá aos 
parceiros a certeza de que o negócio é bom para os 
dois lados. 

Sobre o preço de venda do gás boliviano, o en
genheiro afirma que está nos nfveis internacionais. 
O aumenfo de US$0,90 para US$1,00 por milhão de 
BTU, negociado com a Bolívia, foi compensado, se-

centuais de volume de gás que o Brasil seria obriga
do a comprar peJa cláusula !ake ar pay. 

O superintendente do gasoduto diz que o ar
mazenamento do gás em tanques é feito em pafses 
como França e Estados Unidos para responder ás 
flutuações da demanda (horários de pico, inverno, 
férias). Teremos gás armazenado na Bolfvia para 
garantir o fluxo de abastecirnen10. 

Menezes afirma que o proje10 alternativo da 
Aepet, de transporte de gás liquefeifo por ferrovia, 
seria a opção mais cara para o consumidor, além de 
mais arriscada Depois do gasoduto, a melhor opção 
seria o transporte por navio. 

O diâmetro do gasoduto, aumentado de 28 pO
legadas para 32, trouxe vantagens operacionais, na 
opinião de Menezes. 

Poderemos fazer menos estações compresso
ras. As flutuações trpicas de um mercado em im
plantação são melhor absorvidas por um gasoduto 
com diâmetro maior, avalia 

O engenheiro afirma que a expansão gradual 
da estrutura de fornecimento de gás só foi possível 
em pafses onde o governo stbsidiou essa operação. 
O gasoduto Brasii-Bolfvia não será SltJsidiado pelo 
governo. 

Menez~_açha que-tem fundamenfo a preocu
pação de que atri10s politicas entre o Peru (fornece
dor em potencial de gás para o BrasiO e a Bolfvia 
possam acabar afetando a utilização do gasoduto. 
~ · Mas o que vemos sempre, em experiências em 

outros pafses, como no caso do gasoduto que trans
porta gás da União Soviética para a Europa, é que 
os interesses comerciais prevalecem. A Bolívia já se 
comprometeu a não cobrar pedágio pela passagem 
do gás peruano no gasoduto. 

A Bolfvia, segundo Menezes, tem dado provas 
de ser uma parceira confiável. Em 20 anos de forne
cimen10 de gás para a Argentina, nunca houve pro-
blema · 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -Sr. 
Presidente, peço a palavra pará uma comunicação 
inadiável. · · · 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -Tem 
V. Exa a palavra, por 5 minutos_ 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
(PFL -BA. Para uma comunicação inadiável. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, há coisas que, na realidade, enchem de orgu
lho os brasileiros. V. Exã está, neste instante, ao 
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lado de um grande médico, e, conseqüentemente, 
isso lhe dá mais autoridade para realçar o assun1o 
que vou tratar. 

A medicina brasileira tem pontos de excelência 
muito importantes e hoje se rivaliza com alguns cen
tros, em especialidade, no mundo inteiro. 

Primeiro, São Paulo se distinguia em vários as
pectos, sobretudo na cardiologia, em particular, na 
cirurgia cardíaca. O Rio de Janeiro e a Bahia tam
bém se adiantaram muito em todos os aspectos da 
medicina, de um modo geral. 

Por indicação de médicos baianos, fui a Goiâ
nia e posso trazer um depoimen1o a respeito de um 
centro de excelência nessa cidade: o Centro Brasi
leiro de Cirurgia dos Olhos, dirigido pelo Dr. Marcos 
Ávila. É uma instituição que merece o respeito da 
medicina brasileira, composta, de modo geral, de jo
vens médicos, onde não vi, como se disculla hoje 
pela manhã, nenhum PhD - provavelmente não ha
via - mas os meii!Qres especialistas, todos eles reali
zando uma medicina de Primeiro Mundo, que talvez 
não possa ser comparado à de nenhum Estado do 
Brasil. 

Eu, que vejo na Bahla o .avanço da medicina, 
onde surgiu a primeira escola médicá do País e de 
onde saíram tan1os vuf1os ilustres da medicina e se 
espalharam pelo Brasil inteiro- alguns, inclusive, es
tão estagiando naq~le centro médico goiano - fiquei 
orgulhoso de ser brasileiro e muito feliz de ver o su
cesso de Goiás, da sua capital, com esse Centro de 
Cirurgia dos Olhos. 

Devo dizer a V. Ex" que esse centro de exce
lência médica merecia que eu fizesse esse registro;·· 
porque acho que esses pontos devem ser distingui
dos para que não se fique apenas no apoio técnico 
científico ao Sudeste. brasileiro e se olhe para outras 
partes do País. O CNPq privilegia, com bolsas de · 
estudo, apenas os estudantes de São Paulo e do 
Rio de Janeiro, qU'Indo na realidade já temos cen
tros de excelência em 1oda parte. Temos aqui em 
Brasma, temos. já na Bahia e já está sã fazendo no . 
Maranhão o Hospital Sarah, que é também um cen
tro de excelência. Temos a cirurgia cardíaca na Ba
hia, que também já está se realizando em outros 
pon1os do Brasil. Todos aprenderam em São Paulo 
com Zerbini e com Jatene. 

Portanto, vim aqui registrar que hoje Goiãnia 
se salienta. no Brasil, juntamente com Campinas, 
como um dos maiores centros da An\érica Latina em 
cirurgia de olhos. Fico feliz em fazer esse registro 
neste Senado, que é uma Casa do povo brasileiro, 
salientando que essa distinção para com Goiãnia, eu 

a faço ta!lbém em relação aos ilustres Senadores 
desta Casa que têm realmente motivo de se orgu
lhar da medicina do seu Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna, 
por permuta com o Senador Coullnho Jorge. 

S. Ex' dispõe de 20 minutos. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o meu Esta
do, a ParaJba, tem hoje a maior dívida proporcionai 
da Repú~ica: estamos hoje devendo cerca de 
R$1,640 bilhão. 

O Governo José Maranhão tem buscado con
duzir o Estado com a maior austeridade possível, o 
que, aliás, já teve início no Governo Ronaldo Cunha 
Lima Os sacrifícios que vêm sendo feitos pelo Esta
do são enonnes. O Governador lançou o proje1o de 
desenvolvimento sustentável, convocou toda a so
ciedade civil para debater e, paralelamente a isso, 
arregaçou as mangas, pOs as mãos na massã para 
conduzir o Governo da Paraíba sem atropelos e com 
eficiência. ··~ 

Em alguns meses. o pagamento de nossa dívi
da OCl.lJOU 25% da arrecadação, 1 Oo/o foram consu
midos para fazer a máquina funcionar, e a folha de 
pagarnenlos chegava quase a 70% da arrecadação. 
O Governo José Maranhão·corrieçou fazendo gestõ
es sobre a folha e já se aproxima dos 60% somente 
da arrecadação. Enquan1o Estados poderosos como 
o Rio de Janeiro e outros não conseguiram pagar o 
décimo-ten:eiro, a Paraíba pagou em dia. Não temos 
nenhuma folha atrasada 

Embora sua dívida seja proporcionalmente a 
maior da República, estamOs em dia com todos os 
bancos, em dia com a· Repúblicà. Mas só nós, parai
banas, sabemos com que sacrifício: o sacrifício de 
cortar todas as despesas supérfluas. Foram corta
dos os carros alugados, foram cortados os telefones 
celulares, foram cortadas quaisquer viagens que não 
fossem imprescindíveis, enfim, o Governo está sen
do um governo espartano, mais eficiente, e a popu-
lação está aplaudindo. · · 

Não é fácil administrar em época de poucos re
cursos, não é fácil administrar demitindo, e o Gover
nador começou demitindo os seus assessores. Ro
na/do Cunha Uma já tinha começado esse sacrifício. 
Primeiro, não tomando nenhum centavo emprestado 
por todo o seu Governo e só fazendo pagamentos. 

A taxa de juros fez a explosão da nossa dívida 
Devíamos, há alguns meses, apenas R$1 ,2 bilhão: 
hoie estamos devendo R$1,640 bilhão. Mas, mesmo 
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assim, estamos em dia O Governador tem feito o 
possível e o impossível, e a máquina pública tomou
se até mais eficiente. t: um exemplo que deve ser 
seguido pelo demais Estados. Os paraibanos estão, 
inclusive, felizes com o Governador, porque eslão 
vendo que a despesa para operar a máquina, que 
estava em 1 0%, já caiu para 6%, sobrando parcos 
recursos, porém recursos que estão sendo aplicados 
na íntegra nas obras públicas. Há obras sendo ini
ciadas, e as obras do Governo Ronaldo Cunha Uma 
foram continuadas. 

. Então, José Maranhão, com toda coragem e 
todo pulso, está administrando um Estado pequeno, 
difícil na área de sua economia, mas está servindo 
de parâmetro e de exemplo. ' 

O Sr. Edison Lobão - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA -·Ouço com prazer 
V. Ex" · -· 

O Sr. Edison Lobão - Nobre Senador Ney 
Suassuna, este é um tema a respeito do qual todos. 
temos falado com insistência na tribuna do Senado. 
Não é possível prosseguir com a dívida herdada pe
los governadores anteriores e por este sem que se 
encontre uma fonna de amortizá-la. Nenhum de nós 
defende o desconhecimento da dívida dos Estados, 
que foi contraída, sim, pelos governadores anterio
res sem qualquer controle por parte do Governo Fe
deral, que não se preocupava em .cobrar as presta
ções vencidas. De 1990 até hoje, essa dívida pas
sou a ser cobrada irnpiedbsamente sem um critério 
de justiça para, pelo menos, amenizar a situação de 
dificuldades dos governos a partir de 1990. Sei que 
o Estado da ParaJba, representado p<ir que v: Ex" 
com muto brilho e com tanto espírito público, assim 
como os Senadores Ronaldo Cünha Uma e Hum
berto Lucena, é um dos maiores devedores. Ma$ 
quero dizer a V. Exª que o Maranhão, por igual, vive 
esta dificuldade. A nossa divida, hoje, é da ordem de 
US$ 2,5 bilhões. Quando assumi o Governo, em 
1991, a dívida estava em US$ 1,650 bilhão; não· 
contraí nenhum centavo de divida nova e paguei 
US$ 250 milhões de amortização da divida anterior. 
E, a despeito disso, essa divida já eyançou para 
quase US$ 2,5 bilhões. O estado não tem como res
gatar essa divida na proporção das prestações que 
·estão sendo cobradas hoje. Então, precisamos en
contrar meios e modos de fazê-lo. Cumprimento V. 
Exª também pela análise que faz no que diz respeito 
à folha de pessoal de cada estado, o que é um pon
to fundamental. Os estados que não forem capazes 
de ajustar a sua máquina administrativa a despesas 

suporláveis sucumbirão. No caso do Maranhão, 
onde encontrei uma folha elevadíssima, com muitos 
ajustes conseguimos reduzi-la em 42%; era o que se-' 
pagava no Maranhão em relação à receita, despen
díamos 42% em média com a folha de pessoai. t: 
preciso que todos os Governadores procurem con
ter, portanto, as suas despesas com pessoal, sem o 
que não governarão seus estados. Cumprimento V. 
Ex" e José Maranhão que, hoje, governa a Paraíba, 
e que foi meu colega na Câmara, quando mostrou
se um Deputado competente, também dotado de 
grande espírito público, empregando-o agora a ser
viço do seu estado, no Poder Executivo, no exercício 
do Governo. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Se
nador Edison Lobão, incorporo a fala de V. Exª ao. 
meu discurso. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Exª um 
aparte, nobre Senador Ney Suassuna? 

O SR. NEY SUASSUNA -Ouço, com prazer, o 
aparte do nobre Senador Humberto Lucena 

O Sr. Humberto Lucena - Gostaria de ir ao 
encontro das palavras de V. Exª que neste instante 
procura situar a Paraíba no contexto nacional, tendo 
em vista as dificlidades por que passam estados e 
municípios, particularmente no que tange à questão 
financeira V. Exª, de maneira muito apropriada, co
meçou dizendo que a responsabilidade pelo início 
do saneamenlo financeiro do estado coube ao ex
Governador Ronaldo Cunha Uma, hoje nosso com
panheiro de bancada Na verdade, S. Exª é que en
controu o estado numa· situação de prê-falência, 
como sabe v. Exª, com o fiitcionalismo há seis me
ses com pagamento em atraso , inclusive o 132 salá
rio." S. Exª teve o cuidado de pôr ordem na casa, de 
deixar o estado com uma. folha de pagamento em 
tomo de 60 a 65% da receita liquida, graças a um 
projeto de lei complementar de sua iniciativa junto à 
ASsembléia Legislativa da ·Paraíba. Por outro lado, 
S. !=x" também fez um censo do funcionalismo que 
lhe deu condições de afastar milhares de funcioná
rioS ·fantasmas e, além dissó, tomou outras medidas 
austeras para enicugar de um modo geral a adminis
tração direta e indireta. Aliás, V. Exª abordou essas 
questi5es em seu pronunciamento. E, neste instante, 
quero, como Senador da Paraíba, dizer que V. Exª 
está no rumo certo, exaltando também a continuida
de da obra de Ronaldo Cunha Uma e Cícero Luce
na, na pessoa do Governador José Maranhão, que 
tem se revelado, após a morte do nosso saudoso 
Anti5nio Mariz, um grande executivo. E também, na 
minha condição de Presidente do PMDB da Paraíba, 
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registro, nos Anais do Senado, o meu regozijo pelo 
constante êxito que têm alcançado os governos do 
PMDB, eleitos, sobretudo, a partir de 1990, pela so
berania popular dos paraibanos. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, no
bre Senador Humberto Lucena, incorporo também a 
fala de V. Exª ao meu discurso. Insisto em dizer que 
a austeridade começou com Ronaldo Cunha Lima, 
que recebeu o estado com seis meses de atraso no 
pagamento do funcionalismo, e que José Maranhão 
está dando continuidade em um tempo um tanto 
mais difícil. Mas tem sido essa unidade do PMDB 
que tem levado a Parruba a não atrasar a folha, des
de que Ronaldo largou o Governo e, mais ainda, 
está oom o 13"- em dia em uma hora em que os oUtros 
estados não estão pagando sequer o 132 salário. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Permite V. Ex" 
um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Ouço V. Ex" com 
muito prazer. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Em primeiro lu
gar, nobre Senador Ney Suassuna, gostaria de agra
decer a V. Exª e ainda ao Senador Humberto Luce
na pelo aparte que oferece e os comentários que 
tece a respeito das mudanças ocorridas na Paraiba 
a partir de 1991. Quando assumi o governo - e faço 
neste instante uma repetição apenas para memória 
e para registro histórico - encontrei um estado de
pauperado, humilhado, empobrecido, mas a mim 
não interessava saber quem deixou a Paraíba as
sim. A mim competia fazer com que ela não conti
nuasse assim. A folha de pessoal consumia 103% 
das receitas. O déficit aumentava a cada dia. A dívi
da estava em tomo de US$ 1 ,4 bilhão porque a Pa
raíba devia à União, ao Banco do Brasil, ao Banco 
do Nordeste, ao BNDES, ao INSS, e ao Tesouro Na
cional e ainda a dez dezassete bancos privados, em 
razão das Operações ARO, as famosas e desgraça
das Operações de Antecipação de Receita, algumas 
delas celebíarlas 48 hüiaS arites -da minha -posse. 
Foi um quadro tão caótico que, se não fora a força 
superior de Deus,- eu teria desistido da caminhada 
Mas, com salários atrasados em até seis meses, 
com um banco fechado e sem receber os ;3P0r!es e 
ajudas que o Governo Federal dispõe para' o Banes
pa, consegui reabrir o banco e entregar o Governo 
ao meu substiluto, o hoje Ministro Cícero Lucena, 
com os salários atuallzados, o banco reaberto e a dí
vida renegociada Vivemos nós, Governadores da 
época, dificuldades porque tivemos que aderir glo
balmente às condições e às imposições das disposi
ções da lei da época, que não permitiam negociaçõ-' 

es maiores. Todos nós que fomos Governadores na
quele instante tivemos que aceitar as regras impos
tas pelo Governo Federal. Mesmo assim, consegui
mos reequacionar, reescalonar e permitir que o esta
do passasse a ser adimplente, como ficou, efetiva
mente. Lembro-me que chegou a haver quem suge
risse fosse colocado num outdoor, Senador Hugo 
Napoleão: "A Parruba se orgulha do Governo que 
tem. Não toma mais emprestado. t obra para todo 
lado. Não dá calote em ninguém." Com essas mu
danças fOi possível passar o Governo a Cícero Lu
cena, mantendo um percentual de apenas 63,4% 
com pessoal, que foi registrado no relatório do Tribu
nal de Contas, o qual aprovou por unanimidade as 
nossas contas. E Cícero manteve essa posição e a 
Paraiba foi um dos primeiros estados, entre os cinco 
primeiros, a adotar a URV na correção dos salários 
dos seus servidores, rigorosamente em dia Essa 
medida permitiu que ainda hoje a Para~ba pudesse 
estar em i:lia com seus salários, com o 132 pago e, o 
que é importante -salientado por V. Ex~ e por Hum
berto Lucena - dando continuidade à ação adminis
traliva instalada em 1991. F10o profundamente feliz 
quando vejo essa seqüência de atos, a manutenção 
dos· programas que foram objeto da propaganda 
eleitoral, eu que participei da chapa vitoriosa, dando 
uma modesta colaboração a meus companheiros, 
porque recebi mais do que ofereci a meus colegas 
de chapa Pude oferecer a meus companheiros um 
Partido fortalecido; .e acho que o PMDB fica feliz, 
nãq porque passou de 15 para 103 prefeitos, de 6 
para 32 deputados estaduais, de 03 para 07 deputa
dos federais, não porque tem 3 senadores e um go
vernador, mas. porque o PMDB soube ser fiel ao seu 
programa .e à.sua história. Participei dessa história e 
fico feliz em saber que o Sr. José Maranhão, com fir
meza,· com Cfecilcação, empenho e honestidade dá 
sentido a esse trabalho. Nós ternos uma bandeira a 
seguir: a da fidelidade e da unidade; 

.. - -O-SR. NEY SUASSUNA • Mu.õto oorfgado-a-V. 
Ex" pelo seu aparte, uma complementação de toda 
análise que nós fazemos· com dados de quem os vi
veu e·sabe o·quairto pagou para conseguir os resul
tados que conseguiu.· O PMDB, na Paraiba, tem 
conseguido levar essa bandeira adiante, e nós have
remos de conseguir, apoiando as ações do Governo 

·estadual, neste momento, fazendo as reivindicações 
necessárias. Ao concluir, quero dizer que. nós esta
mos fazendo a nossa parte e queremos que o Go
verno Federal faça a dele. 

O Sr. Hugo Napoleão - Permite V. Exª um 
ap,arte? 
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O SR. NEY SUASSUNA • Ouço o aparte de V. 
Ex~ com prazer. 

O Sr. Hugo Napoleão • Nobre Senador Ney 
Suassuna. felizmente, quando deixei o Governo do 
Estado do Piauí, o funcionalisrro estava pago - e 
bem pago. Basta dizer que uma professora primária, 
com dois salários, comprava um automóvel novo, 
um fusca - zero quilómetro, é bem verdade - mas o 
comprava Deixei o Banco em fundonamerito nonnal 
e as obras em pleno andamento. Graças a Deus, e 
com o apoio da opinião pública do Piauí, foi possível 
realizar um Governo que, modéstia à parte, fic01.; na 
memória dos meus conterrâneos. Hoje, infelizmente, 
com relação ao meu estado, eu não posso dizer o 
mesmo que V. Exª, o Sr. Senador Humberto Lucena 
e o Sr. Seti"ador Ronaldo Cunha lima estão a dizer 
com relação ao Estado-irmão da Paratba. No Piauí, 
o ex-Governador Guilherme Melo· que foi Vice-Go
vernador do hoje Senador FreitaS Neto - deixou em 
dezembro de 1 994 uma folha de exafos R$25 milhõ
es. O atual Governador, no c~ de um ano, já em 
dezembro de 1 995, elevou-a para R$43 milhões, e o 
Fundo de Participação Especial, que era . de . R$27 
milhões passou para R$28 milhões que, somado ao 
ICMS, não dão para pagar a fàlha. S. ExA está com o 
comprometimento de mais de 100%, por culpa sua, 
e está começando, agora em fevereiro, a pagar o 
início do mês de dezembro. Lamento m~ essa cir
cunstância. Não foi assim que administrei, maS à si
tuação é terrível. E, de qualquer maneira, W!Jo 
meus cumprimentos a V. Ex• pela coiF!boração .que 
oferece à Casa · · · · 

O SR. NEY SUASSUNA · Mt.ito obrigado, Se
nador. Eu· gostaria de dar continuidade ao .meu.dis. 
curso dizendo que a Paraíba fez a sua parte. Não 
resolveu todos os problemas. porque são inúmeros, 
mas nós, nordestinos e paraibanos, queremos fugir 
àquela máxima que parece que o destino nos impõe 
de que ao nascer no Nordeste somos fadados a divi
dir fome e sede a vida toda. Nós não queremos esse 
destino, queremos o desenvolvimento; queremos 
que os que lá nasçam possam ser industriais, co
merciantes, profissionais liberais e, pÓr que· rião di
zer, bem remunerados funcionários públicos? 

No entan!D, estamos tendo que apertar o cinto, 
mas queremos a contrapartida do Governo Federal, 

que muito tem falado em relação a ajudar principal
mente na rolagem da dívida, mas as ações, em rela
ção à Paraiba, praticamente inexistem. 

A Sr<- Marluce Pinto - Permite-me V. ~ um 
aparte? 

11 SR. NEY SUASSUNA - Com muito prazer, 
Senadora Marluce Pin!D. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Sena
dor Ney Suassuna, V. Exª dispõe de um minu!D ape
nas. Peço à Senadora Marluce Pinto que seja o 
mais breve possível. 

A Sr<- Marluce Pinto - Senador Ney Suassuna, 
ouvi o seu pronunciamento e os diversos apartes. 
Portanto, é muito jus!D que cada um de nós possa 
ser justo aos governantes dos nossos estados. O 
Estado de Roraima, também nos idos de 1990, 
quando da sua implantação em 1991, teve o primei
ro governador eleito que encontrou uma dívida mui!D 
grande. Lembro-me bem que, nos primeiros seis 
meses da administração, todas às vezes que estava 
para ser liberado o FPE, o estado estava inadim
plente e o Banco do Brasil cortava o empréstimo. 
Era preciso que a cada dez dias eu pedisse, em a!D 
de emergência, uma audiência com o Presidente da 
República para solicitar a liberação do FPE. Mas, 
mesmo assim, orgulho-me poder dizer hoje, desta 
tribuna, que, ao deixar o Governo após quatro anos, 
constatamos que o ex-Governador Ottomar Pin!D 
havia aumentado, considenavelmente, o número de 
escolas, o número de hospitais, instalando hemo
centro, laboratórios centrais e incrementado a agri
cuituna, enfim, todos os· setores tiveram um grande 
desenvolvimento. Além disso, o Governador conse
guiu o perdão da dívida que, à época, ena de 85 mi .. 
lhões de dólares. Posso dizer aos meus nobres Pa
res que ele deixou o governo, em primeiro de janeiro 
de 1 995, sem. haver contraído qualquer empréstiinci, 
seja interno ou externo. ·Nem mesmo contraiu em
préstimo no Banco do Estado de Roraima durante o 
seu manda!D. Pelo contrário, lá foi instalado um pro
grama do Proder, no qual o estado colocava· dinheiro 
para que fossem feitos os· empréstimos· às pequenas 
e·médias empresas, aos· agricultores, e mesmo as
sim deixou totalmente o estado sanado de suas dM
das. Houve mais um caso inédito no Brasil. O Go
vernador Otlomar Pinto mandou pavimentar 300 Km 
de estrada federal: ã. BR-174, ligando a nossa Capi
tal, Boa Vista, à fronteira da Venezuela, com 220 
Km. Levou tarrDém o asfalto até a cidade de Cara
caraf, chamada a cidade-porto, mais 80 Km. Vale 
ressaltar que ex-Governadores como Ronaldo Cu
nha Lima. Edison Lobão, Hugo Napoleão, que já se 
pronunciaram aqui, fizeram nos seus estàdos um 
tnabal h o condigno que merece a atenção de todos. 
Vale dizer que nem sempre as notícias veiculadas 
pela imprensa condizem com a realidade nos nos
sos estados. Hoje é quase generalizado algumas 
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pessoas falarem que todo político é desonesto, que 
aproveitam as oportunidades e nada fazem pelos 
seus estados. Felizmente, no nosso País ainda hã 
muitos homens e mulheres honestos que podem 
elevar à condição de estados poderosos em muito 
pouco tempo. Parabenizo V. Ex• pelo seu discurso. 

O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado, Ex• 
O Estado da Paraíba tem feito a sua parte, por 

intermédio dos governos do PMDB, seja de Ronaldo 
Cunha Lima, seja de José Maranhão. Temos apertado 
o cinto e temos cortado na carne, mas é preciso que o 
Governo Federal cumpra a sua parte. As conversas 
têm sido muitas, mas poucas têm sido as ações. 

No entanto, eu não gostaria de deixar de fazer 
justiça elogiando a primeira ação concreta que' vi, 
neste Governo, quando o BNDES cria uma Superin
tendência para Desenvolvimento Social cujo objetivo 
é evitar o desequilíbrio regional e aplicar dinheiro, 
principalmente, no combate ao desemprego e no 
soerguimento das áreas menos desenvolvidas. Que
ro elogiar, mas é preciso, Sr. Presidente, Sr%. e Srs. 
Senadores, que sejam olhados de perto o algodão, o 
sisai, a mineração, que seja verificado, por exemplo, 
o que fazer na agricultura Estamos com um proble
ma, inclusive, de água para beber quanto mais para 
irrigar. 

É preciso que se faça a transposição do Rio 
São Francisco. É preciso que tenhamos a ajuda de~ 
um Gôvemo que há 30 anos não investe nada no 
Governo Federal na Paraíba. É preciso que o Gover- -
no Federal cumpra a sua parte, ajudando, porque lo
dos nós somos filhos da mesma República, e não é 
possível que se possa levar mü hões e milhões para 
bancos na área do Sul e do Sudeste, enquanto que 
para o Nordeste dois míseros milhões não podem 
ser destinados para irrigação, para a transposição 
da água e para ajuda às culturas e aos nordestinos, 
que não querem clemência, não estão pedindo fa
vor, mas não querem ter o destino de ter que dividir, 
obrigatoriamente, por toda sua vida a fume e a sede. 

Muito obrigado. 

O Sr. JeffetSon Péres deixa a cadeira 
da presidência, que é oCLf]8da pelo Sr. Ney 
Suassuna, Suplente de Secretário. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma comunicação ina
diáveL 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao nobre Senador José fduardo Outra, 
por os minutos. Peço a V. Ex'- que cumpra o tempo 

com rigor, porque iremos entrar na Ordem do Dia 
logo em seguida 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -8E. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador) 
- Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, neste mo
mento estamos acompanhando o debate sobre a 
questão da refOrma da Previdência Social. E tem 
sido elogiada por diversos setores, inclusive, pelo 
governo federal, a postura madura, modema, conse
qüente, da Central Única dos Trabalhadores, parti
cularmente de seu Presidente, o companheiro Vi
cantinho. 

Eu gostaria de lembrar que nesse aspecto da 
maturidade e da modernidade das relações sindicais 
não podemos restringir a discussão das refOrmas, 
particúarmente, das refonnas de interesse do gover
no federal. Há outras questões ainda pendentes e 
que estão relacionadas à modernidade das relações 
sindicais e trabalhistas em nosso País. 

Ainda há a questão relacionada à greve dos 
petroleiros, decorrente da quebra de um acorclo por 
parte do governo federal, a qual provocou a demis
são de diversos trabalhadores e resutou, t3mbém, 
por uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, 
na aplicação de multas que, na prática, inviabilizam 
a ação sindical de diversas unidades de petroleiros. 

Apresentei nesta Casa dois projetos de anistia: 
um que anistiava os dirigentes sindicais demitidos 
pela Petrobràs por ocasião daquela greve e outro 
que anistiava os sindicatos das multas impostas pelo 
Tribunal Superior do Trabalho. 

Esses dois projetas foram relatados pelo Sena
dor Roberto Requião, que emitiu parecer favorável 
aos dois, restringindo-os à greve dos petroleiros. 

Os dois projetes furam aprovados na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania por unanimida
de. O Senador Ney Suassuna, que ora preside a 
sessão, estava presente àquela reunião da CCJ e 
votou a favor da matéria Quero registrar que esses 
votos unânimes não foram votos envergonhados. 
T adas os Senadores· que estavam presentes àquela 
reunião fizeram questão de declarar o seu voto favo
rável aos dois projetos de anistia. Lembro-me, inclu
sive, que o Senador Francelina Pereira disse que 
votava favoravelmente, em nome do PFL, àqueles 
dois projetos de anistia 

Em função disso fizemos, naquela ocasião, um 
apelo para que não houvesse recurso que remetes
se o projeto ao plenário, já que por se tratar de dois 
projetes de caráter terminativo, aprovados na Co-

-- mjssão, eles seriam imediatamente encaminhados à 
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Câmara dos DepUtados e poderiam hoje estar sendo 
discutidos e, talvez, até aprovados naquela Casa. 

Para nossa surpresa, o Partido da Frente libe
·ral encabeçou um recurso para que os projetas vies
sem para o plenário do Senado a fim de serem ana
lisados, o que provocou um atraso na aprovação 
dessas matérias. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, chegou 
às minhas mãos o Diário de Justiça do Estado de 
Sergipe com um edital marcando para o próximo dia 
29 de fevereiro de 1996 o leilão dos bens do Sindi
petro Sergipe/Aiagoas: a sua sede, um imóvel situa
do na Rua Siriri, no valor de R$1 00 mil; e dois apar
tamentos em um edifício oomercial de Aracaju onde 
funcionam dois Depariamentos do Sindipetro: o jurí
dioo e o eoonõmico. 

Há outros leilões marcados oom a finalidade de 
leiloar bens de diversos sindicatos de petroleiros 
para poder pagar essa multa absurda imposta pelo 
Tribunal Superior· do Trabalho. 

Quando se está falando de modernidade, 
quando se está falando de avanço nas relações de 
trabalho, é necessário que o Congresso Nacional, 
de uma vez por todas, se posiGione ~m relação à le
gislação anacrónica que ainda há, permitindo a inge
rência indevida da Justiça do Trabalho nas relações 
sindicais, inclusive oom poder de impor multas ab
surdas que, na prática, inviabifizam a ação sindical. 

Sr. Presidente, esse projeto já está sobre a 
mesa, pronto para ser oolocado em votação. Fãçil 
um apelo pam quaesseJLdois proje!os entrem na 
Ordem do Dia- apelo que estendo aos líderes, parti
cularmente os do Governo, e à liderança do PFL, 
que fez o recurso -, e venham ao plenário. Urge que 
os projelos sejam aprovados o mais rápido possível 
para se evitar que a ação de diversos sindicatos seja 
inviabilizada. 

Já que se está elogiando tanto a CUT - particu
larmente selares do governo -, tenho de registrar 
que o Sindipetro Sergipe/Aiagoas é um Sindicalo fi
liado à CUT, da mesma forma que diversos outros 
sindicatos de petroleiros. Essa questão da greve dos 
petroleiros ainda é uma espinha encravada no movi
menlo sindical. 

Gostaria de invocar o testemunho do nobre Se
nador Bernardo Cabral, presente à reunião em que 
foram votados esses projelos. Para matérias aprova
das por unanimidade, oom a manifestação explícita 
das diversas lideranças, dos diversos partidos políti
oos nesta Casa, não havia justificativa para se tomar 
uma medida meramente protelatória. 

O Sr. Bernardo Cabral - V. Ex" me ooncede 
um aparte? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Concedo o 
aparte ao nobre Senador Bernardo Cabral, oom mui
to prazer. 

O Sr. Bernardo Cabral - Nobre Senador José 
Eduardo Outra, quero confirmar o que V. Exª está di
zendo. É realmente verdadeiro. Estava na reunião 
quando esse assunto foi debatido. A ira de V. Ex" é 
daquelas chamadas "santa". Confirmo as palavras 
de V. ExR 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obri
gado, Senador Bernardo Cabral. 

Sr.Presidente, faço novamente um apelo no 
sentido de se evitar absurdos oomo esses, tais como 
implementar-se leilões que, na prática, inviabilizarão· a 
ação de diversos sindicalos de petroleiros do Brasil. 

Era o que linha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, tendo 
sido citada a liderança do PFL, gostaria de prestar 
um esclarecimento sobre o que disse o Senador 
José Eduardo Outra 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - V. Ex" 
.. dispõe de 5 minutos para uma explicação pessoal. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RO. Para uma 
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) -Vou 
usar menos que isso, Sr. Presidente. 

Gostaria s6 de esclarecer ao Plenário e ao Sa
nador José Eduardo Duba que esse oroieto aue tra
mitou na Comissão de ConStituição, JuStiça e C~
dania tratava da questão do perdão aos sindicalistas 
e das muitas cobradas pela Justiça do T rabaiho aos 
sindicatos. A matéria foi objeto, sim, de um recurso 
individual de minha parte e de alguns Senadores do 
PFL no sentido de que fosse ouvida também a Co
missão de Assuntos Sociais, porque entenaemos, 
em primeiro lugar, que um assunlo dessa importân
cia tem que passar pala Comissão de Assuntos So
ciais, presidida pelo Senador Beni V eras; em segun
do lugar, porque entendemos que se trata de uma 
decisão da Justiça do Trabalho, de uma questão na
cional que foi amplamente discutida. 

Além disso, um tema dessa envergadura deve
ria vir também ao plenário desta Casa para que fos
se debatido por todos os Senadores. 

Era o esclarecimento que gostaria de prestar. 
Muilo obrigado. 
O SR. PRESIDENTE ( Ney Suassuna) - Por 

permuta com o Senador Lúcio Alcântara, ooncedo a 
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palavra à nobre Senadora Benedita da Silva V. Exa 
dispõe de 20 minutos. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.) -sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores. Senador 
Lúcio Alcântara, agradeço a V. Ex", porque permu
tou comigo. Es10u desde ontem tentando passar 
este rela1ório ao Plenário e não havia conseguido. 
Eu o farei de forma sucinta porque, daqui a pouco, 
entraremos na Ordem do Dia 

Fui convidada pela AHanta Resource Founda
tion, uma instituição evangélica, para participar de 
um Café Nacional de Oração, um even1o nacional 
que acontece todos os anos em Washing10n, mas 
que se 10mou um encontro internacional. ' 

Gostaria de relatar que aconteceu naquele pe
ríodo urna situação embaraçosa que esclarecerei 
mais adiante. Foi, sem dúvida, uma agenda exausti
va, mas compensadora para quem busca, como te
nho buscado, estar jun10 com a pregação do Evan
gelho renovador, trans1ormador, mas também pelas 
responsabilidades políticas. Desse café, participa
ram, também, o Presidente e o Vice-Presidente da 
República e suas respectivas esposas. 

Os Estados Unidos têm urna maioria oonside
rável de evangélicos e se destacam por ter uma po
pulação cristã evangélica que tem proje10s e atua
ção paralela ~ ações do governo, mas que não se 
conflitam, evidentemente, por ser aulõnoma e inde-· 
pendente. 

A agenda exaustiva: que cumpri ooncedeu-me 
a oportunidade de ir a AHanta. e lá observar oomo 
aquela cidade está-se preparando para as-elimpía
das. E faço aqui uma observação: não estão apenas . 
os governantes se preparando para essa questão, 
mas também as organizações não-governamentais. 

Sr. Presidente, tive oportunidade de, em !Ln- · 
ção da visita, oonhecer alguns projetas para a épo
ca, um deles ml.i10 interessante. A oomunidade ne
gra possui quatro bancos e, embora os clientes da
queles bancos sejam brancos, negros ou qualquer 
outra etnia, eles têm por princípio ajudar a oomuni-. 
dade negra no seu crescimen10 intelectual, eoonorm: : 
co e social, financiando proje10s de habitação popu
lar, abertura de empresas, estudos de primeiro grau 
até a universidade. Eles têm uma compreensão dife
renciada · do que significa, verdadeiramente, uma 
participação efetiva dentro de uma comunidade his
tórica. A comunidade negra não é majoritária nos 
Estados Unidos oomo somos hoje no Brasil, mas ela 
tem conquistado o seu espaço. 

Um dos projetas comunitários que pude visitar 

me chamou a atenção. Urna velha prisão foi trans
formada em conjun10 habitacional, alugado pelo pe
ríodo máximo de um ano para pessoas desemprega
das, sem casa, para tammas de baixa renda ou para 
pessoas em reintegração social, ex- viciados, ex
drogados ou ex-presidiários. Trata-se de um traba
lho excelente, cuja terapia ocupacional se faz atra
vés da recuperação de móveis que vão ser vendidos 
para comunidades carentes, com retomo financeiro 
para aquela instituição. 

Há também uma outra atividade, que é a revi
talização de áreas decadentes. Pode-se dizer que 
as nossas favelas são áreas decadentes, pois ali fal
tam recursos, tais como saneamento básico. Isso 
acontece nas favelas porque na medida em que 
aqueles espeços são invadidos pela marginalidade, 
as famílias se mudam, deixando aqueles locais intei
ramente abandonados. Tais locais são assumidos 
pela população, pela iniciativa privada, que mania o 
seu sistema de segurança e de desenvolvimen10 co
munitário. Não apenas os pobres reconstroem o 
bairro e a cidade, colocando ali toda a infra-estrutura 
necessária 

Durante esse café, tive o privilégio de estar jun
to às pessoas escolhidas para um breve diálogo 
com o Presidente da República e sua esposa Nessa 
oportunidade, convidei o Presidente da República a 
vir ao Brasil; haveria assim uma reciprocidade, já 
que o nosso Presidente la esteve. Tomei essa atitu
de, na função de Senadora, com a consciência de 
quem tem a tarefa, ainda que não designada pelo 
Parlamento, de fazer com que o nosso Pais seja 
cada vez mais reoonhecido e respeitado. 

Digo isso porque, na minha avaliação, nos Es
tados Unidos e na Europa o nósso País ainda é visto 
como uma ilha e o tratamento dado ao Brasil é como 
se fosse aquele dado a uma pequena ilha. Na Amé
rica latina, outros países de menor tamanho têm tra
tamento. em nível de sua potencialidade e o nosso 
Pais não. Por isso, apesar de discordar de algumas 
medidas e acordos que o nosso Presidente tem fei
to, como é o caso· do Sivam e das patentes, louvo 
Sua Excelência por estar fazendo, nas suas viagens, 
o reconhecimento de que existe um país de 160 mi
lhões de brasileiros que 1100 podem ter o tratamento 
como até então dispensado dentro da América Latina 

Louvo o Presidente e não tenho medo de dizer 
isso. O Brasil nunca tratou bem a questão de politica 
internacional. O Presidente da República está fazen
do esse esforço para levar ao conhecimento do 
mundo que este Pais também tem a sua politica. Te
mos os nossos conflitos, vivenciamos as mais diver-
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sas situações, mas sabemos sobretudo que este é 
um dos grandes países, dentro da América latina e 
do mundo, que não pode ser ignorado do ponto de 
vista político, social, económico e cultural. 

Visitei a Embaixada do Brasil e o nosso embai
xador, Paulo de Tarso Flexa de Lima, que es1á múto 
bem, obrigado. E para aqueles que estavam pen
sando que ele poderia ser slilstituído, ele nos rece
beu com todo o vigor de sua saúde e responsabilida
de no cargo. Ali conversamos muito. E ele mostrou 
toda a sua habilidade para entocar os temas consi
derados quentes das relações comerciais do Braail 
com os Estados Unidos. Falamos de vários assl.ll
tos. A nossa delegação foi ali também orar, agrade
cer a Deus por Ele ter feito aquela obra maravilhbsa 
na vida dele, independente. de qualquer divergência 
de cunho ideológico. 

Sr. Presidente, gostaria de falar mais, mas sei 
que o tempo não permite. Portanto, quero apenas 
registrar o meu desconforto quando recebi a notícia _ 
de que Michael Jackson estava sendo impedido de 
fazer o clip dirigido por Spike Lee na favela de San
ta Marta. 

Já disse isso aqui, mas volto a fazê-lo, porque 
não foi apenas a mim que isso incomodou - nos Es
tados Unidos ,também houve uma repercussão ne
gativa. 

Por iniciativa do ator é vereador Antônio Pitan
ga, por intennédio de uma liminar, consegúlHle ga-· 
rantir a realização do clip. O diretor Spike Lee ligou 
agradecendo, mas dizendo que estava enfrentando 
outra dificuldade: o visto para o cantor Michael Jack
son havia sido negada. Imediatamente telefonei para. 
o embaixador Paulo .Tarso, que me .disse que as 
providências já estavam sendo. tornadas e que la
mentava profundamente 0 oco!l'id<l •. Disse-me tam
bém que havia .sido procurado pela· Casa Branca 
para resolv~r o problema. Quer. dizer, a atitude do 
Consulado brasileiro em Los Angeles deixou o. nos
so embaixador numa situação extremamente difícil, 
pois ele não concordava absolutamente com as ini
ciativas que eslavaJ'Tl saneio .tornadas.. . . 

Não podemos, de .forrria ·alguma, concordar 
com o procedimento. adotado pelo Consulado. Pro
cedimentos corno esses acabam ·envolvendo o Pafs. 
numa situação de injustiça, pois destoa da nossa 
tradicional postura de respeitar não só a cultura bra
sileira, mas também a de outros países. 

Sr. Presidente, .Sr% e. Srs .. Senadores, fui con
vidada pela Atlanta Resource Foundation, Fundação 
Evangélica Americana, para participar do Café Na
cional· de Oração - evento evangélico de caráter in-

temacional que se realiza anualmente em Washing
ton - bem como para uma série de outras ativida
des. Estive nas cidades de Atlanta, Washington e 
Nova Iorque. Cumpri uma agenda exaustiva mas ex
tremamente proveitosa, participando de uma série 
de eventos com parlamentares norte-americanos, la
tino-americanos, comitê olímpico e lideranças ne
gras e religiosas, quando tive a oporlunidade, tam
bém, de estar com o Presidente Bill Clinton e sua 
esposa Sr" Hillary Clinton. Por esta razão gostaria
e entendo ter eu este compromisso - de tecer algu
mas considerações e expressar minhas impressões, 
resultantes da viagem. Quero dizer que empreendi 
essa viagem sem ônus para o Senado Federal. 

Atlanta, na Geórgia, é uma cidade grande - 2 
milhões e meio de habitantes - espaçosa, muito ar
borizada, com infra-i3Strutura de excelente qualidade 
e uma numerosa e atuante comunidade. negra. A ci
dade de Atlanta vive um clima pré-olímpico com 
obras de construção e embelezamento por toda a 
parta. Há uma grande movimentação das igrejas, de 
entidades e pessoas que se. preparam para bem re-

. caber os atletas, suas tammas e os turistas em ge
ral, oferecendo assistência material, espiritual e cul
tural. 

Pude conhecer uma série de projetos comuni
tários de grande importância para a população de 
baixa renda daquela região. Visitei um local - admi'- · 
nistrado por uma fundação religiosa ..: qlle era i.ma
antiQa prisão e que, eStando abandonada por muitos 
anos, foi transfonnada em conjunto residencial com 
70 apartamentos. Estes aparlamentos são eqLipa
dos e alugados'para tammas de baixa renda, ou de-'· 
sempregados, assim como para pessoas· em perícr 
do de reintegração social, durante, no máximo, um 
ano. Paralelamente, há um serviço de terapia profis
sionalizante onde móveis e outros objetos usados 
são recondicionados e colocados à venda, reverten
do o dinheiro para a instituição. 

Visitai, também, um núcleo habitaCional, que é 
um projeto de revitalização de uma área urbana de
cadente. Conve!Sando com ·o ex-Deputado da Geór
gia, Sr. Doug Dean, Presidente da instituição· que 
realiza esse projeto, ele informou-me que nos Esta
dos Unidos, acontece de, quando um bairro residen
cial é invadido por marginais e drogados, as pes
soas abandonam suas casas. Assim, agora, aquelas 
casas estão sendo recuperadas e a segurança e fis
calização da vizinhança são feitas pelo sistema coo
perativo. É interessante observar o quanto aslçomu
nidades - notadamente as evangélicas - são atuan
tes e influentes no planejamento e execução de pro-
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jetos e ações afirmativas de melhoria das condições 
de vida da população. 

Naquela mesma cidade, convidada a participar 
de uma reunião de líderes religiosos negros, que se 
realiza semanalmente, pude observar o quanto se 
desenvolvem ações que visam informar, valorizar e 
promover, efetivamente, o negro na comunidade. 
Essa reunião consiste-se num fórum aberto e per
manente, realizado por uma elite negra pensante, 
estrategista, aluando com competência e organiza
ção numa gama muito expressiva de setores da so· 
ciedade civil. Basta dizer que atualmente a comuni
dade negra possui quatro Bancos naquela cidade! 
Sim, Senbores Parlamentares, são quatro instituiçõ
es financeiras privadas que, embora tenham-clientes 
de todas as raças, oferecem linhas de crédito e fi
nanciamentos preferencialmente à população negra, 
oportunizando a geração de trabalho/emprego/rique
za/qualidade de vida 

Falei no culto de domingo, dia 28 de janeiro, na 
histórica Igreja North Avenue Presbyterian. Muito in
fluente na cidade de Atlanta, realiza tanto projetas 
comunitários como em apoio a missões e missioná
rios no exterior, durante seus 98 anos de existência 
Esta igreja tem uma creche para cr!anr:as de mães 
sem-teta (hometess), que precisam procurar empre
go e habitação. Também possui um ministério que 
se ocupa de pessoas sem-teta, procurando reitegná
los à comunidade. Há mais de 15 anos é tradição ter 
um convidado para falar no último dominQo de janei
ro, quando geralmente começa a MissiOns Confe. 
rence, encontro anual que divulga o trabalho missio
nário de evangelização. Fui convidaõa J)ara ser a 
oradora neste ano de 1996, contando minha expe
riência e crescimento espiritual, pessoal; familiar e 
na vida pública 

Estive, também, em visita a uma Universidade 
para mulheres negras, naquela cidade, quando CO.: 
nheci a capeia onde o corpo do grande líder pacifista 
religioso, Martin Luther King, foi velado. A Vice-Pre
sidente da Universidade; Dr" Frectdie Hill, levou-me 
para conhecer as instalações, relatando a fonma de 
atuação daquela instituição de ensino. E, para ninha 
grande surpresa e contentamento, fui levada ao 
Centro de Estudos das Mulheres Negras, dentro da 
Universidade, onde estavam sendo exibidos os fil- -
mes Ganga Zumba e Chica da Silva, como parte de 
uma mostra especial de Cinema Brasileiro, cujo 00-
jetivo maior é o estudo da cultura negra brasileira 

Foi espantoso e gratificante verificar o nível de 
aducação e politização daquelas alunas, com quem 
tive oportunidadt> de estar. Elas estudavam, em ní-

vel de graduação, a cultura negra brasileira! E eu me 
pergUnto: onde estão as ações institucionais, neste 
sentido, no Brasil? lnexistem! São nulas, eu respon
do. O próprio Congresso Nacional tem dificuldade 

- em aprovar leis que possibilitem iniciar o resgate da 
dignidade, da cultura, dos valores e da cidadania da 
população negra, sob o argumen1o de que se esta
riam criando leis protecionistas. Eu mesma apresen
tei proje1os que visam reserva de percentual de va
gas para estudantes negros nas nossas instituições 
de ensino; outro que prevê reserva da imagem do 
negro nos meios de comunicação; outro projeto, ain
da, que visa instituir, nas escolas, o ensino da his1ó
ria e cultura da África. Estas propostas que foram 
apresentadas por mim são fru1o de pesquisa apro
fundada na área dos direitos civis e humanos, em ní
vel internacional. Essas propostas não são novida
des nos EUA. De alguma forma e há muito tempo 
são realidades naquele país. Os Estados Unidos, fi
zeram e cOntinuam fazendo leis que buscam minimi
zar a desigualdade imposta pela história dos ho
mens, entre negros e brancos. Buscam executar a 
máxima segundo a qual tratar com desigualdade os 
desiguaiS é promover a justiça. 

Os Estados Unidos estão há anos-luz na frente 
do Brasil, em termos de reconhecimento aos direi1os 
civis e à contribuição da raça negra para a formação 
da Nação Norte-AIT'ericana. Não sem os esforços 
por parte dos negros pára obter direitos na educa
ção, na saúde, na vida pública, esforços dignos de 
nota desde o fim da Guenra da Sessessão, quando a 
esCravidão foi abolida. Foram conquistadas bolsas 
de estudo integrais' aos estudantes negros; existem 
reservas de vagàs em universidades para os alunos 
negros!· Essas · Oiiiversidades-;-'não s6 garantem os 

.espaços como, também, desenvolvem ações de re
crutamento de estudantes negros para que bem as 
ocupem, disputando entne si os alunos· mais bolhan
tes do pafs, oferecendo a eles as melhores bolsas 
possíveis. Existe também, reserva de imagem do 
negro nos meios de comunicação, determinada por 
lei. Não é à foa que nos filmes americanos o negro 
está· sempre presente, interpretando papéis dos 
mais variados, a grande maioria passando longe dos 
estereótipos que segregam. 

- Os -Estados Unidos, diferentemente .do Bràsil, 
não entendem tais políticas sociais como se'ldo de 
caráter protecionista Entendem que existe uma ne
cessidade continua de melhorar a representação ét
nica da população dentro das suas instituições, favo
recendo àquelas etnias que necessitam ser resgata
das ,já que estiveram, historicamente, sempre em 
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desvantagem. É bom lembrar que novas iniciativas 
estão acontecendo, na medida em que outras mino
rias étnicas, organizadamente, estão reivindicando 
dentro de seus interesses. 

Senhores Parlamentares, em Washington, esti
ve reunida por diversas ocasiões com líderes religio
sos e parlamentares latino-americanos e norte-ame
ricanos. Nos nossos encontros os temas foram va
riados: cultura, política, evangelização dos povos, 
processo eleitoral, num verdadeiro intercâmbio de 
informações a respeito das diferenças e semelhan
ças na realidade dos diferentes países, bem como 
suas perspectivas. 

O· ponto alto que reuniu essa gama de repre
sentantes foi o National Prayer Breaklast O Café 
Nacional de Oração é um grande evento de caráter 
internacional que se realiza anualmente em Was
hington. Em nome de Jesus, pessoas de mais de 
163 países se reuniram para orar por suas pátrias, 
seus governantes, pela paz mundial e pela ·com
preensão e amizade verdadeira entre os povos. An
tes da cerimônia começar, o Presidente Bill Clinton 
se encontrou com 20 pessoas escolhidas entre as 
delegações estrangeiras. Tive o privilégio de ser es
colhida representante da América do Sul, oportuni
dade em que, saudando o Presidente, convidei-o a 
visitar o Brasil- Eleito em 1992, o democrata Bill Clin
ton pôs fim a 12 anos de suéessiVos governos repu
blicanos na Casa Branca Hoje, a oposição investe 
contra as ações afirmativas que, sem dúvida nenhu
ma, se forem derrubadas, trarão prejuízos sociais e 
políticos para os democratas. Conversando com a 
Primeira Dama, Srª Hillary Clinton, pude perceber 
claramente. sua decisão coiajosa em dar. continuida
de às políticas sociais, notadamerite àquelas que 
contemplam crianças. de famílias .de baixa rendá, a 
despe~o da ferrenha oposição que. o· atual governo 
federal vem sofrendo no Congresso. 

Gostaria, também, de ressal1ar a·visita que fiz, 
juntamente com a delegação brasileira, à Embaixa-
da do Brasil. Fomós. recebidos pelo Embaixador 
Paulo de Tarso Racha de Uma e pelo Primeiro 8&
cretãrio José Ca~os da Fonseca,- qi.!Mdo oramos 
para agradecer a Eleus a recuperação do Embaixa-
dor. Naquela oportunidade discutimos quesl!les rela
tivas à Lei de Patentes bem como ações afirmativas 
para a comunidade brasileira nos Estados Unidos. O 
Embaixador Paulo de l arso - felizmente recqJerado. 
e gozando de boa saúde - fez uma explanação so
bre as ações que a nossa Embaixada vem desenvol
vendo, no sentido de descentralizar e dinamizar os 
trabalhos de atendimento, facilitando a vida dos bra-

sileiros residentes naquele país. É um projeto extre
mamente lotNâvel, que já está sendo colocado em 
execução. O Embaixador Paulo de Tarso mostrou
se extremamente habilidoso nos temas considera
dos quentes nas relações comerciais BrasiVEstados 
Unidos. 

Ressalto também, neste contexto, o trabalho 
do Consulado do Brasil em Nova Iorque. Em visita 
realizada àquela instituição tomamos conhecimento 
de que encontra-5e em fase final de criação a Brazi
lian Commun~ Association in lhe United States of 
Amarica. É uma associação formada sob coordena
ção do Consulado do Brasil em Nova Iorque, por 
representantes das commidades brasileiras naquela 
cidade, e adjacências, que terá como objetivo precí
. pua a contratação de seguro médico em grupo para 
imigrantes brasileiros. Esta iniciativa partiu da cons
tatação de que não raro, os imigrantes brasileiros te
mem, por diversos motivos, procurar os serviços de 
saúde pública, bem como não podem arcar com os 
custos de um seguro de vida privado. Esse impor
tante serviço à comunidade brasileira em Nova Ior
que é inédito, conta com o apoio total do Ministério 
das Relações Exteriores e está estimado em 200 dó
lares mensais para uma família de três pessoas. De
sejo manifestar, nesta tribuna, meu total apoio a es
sas duas políticas implementadas que, tenho certe
za, além de atender melhor aos nossos irmãos imi
grantes, acabarao cOntribuindo no sentido de estrei
tar os laços entre Brasil e Estados Unidos. 

Gostaria, também, de falar a respeito de um 
jantar-reunião oferecido à delegação evangélica bra
sileira, pelo D'eputado Federal Don Bonker, na sua 
residência, em Washington. Naquela ocasião, abor
damos em profundidade a questão dos processos 
eleitorais que se dão, diferentemente, de um país 
para o outro. O que desejo ressaltar daquele encon
tro foi a abordagem do Deputado Bonker a respeito 
do tema, quando ele destacou a estrutura existente 
nos partidos polfticos americanos, a qual permite 
apoiar os candidatos que não conseguem se eleger, 
sempre aproveitando-os em cargos ou funções polí
tico-partidárias. · 

Já em Nova Jersey, estivemos visitando uma 
Escola Modelo de llngua inglesa para estrangeiros, 

·Senhor Presidenta esta escola, a Edna Center, é fru
to do idealismo e do trabalho de uma brasileira, radi
cada nos Estados Unidos desde os 12 anos de ida
de, que desenvolveu um método próprio de ensino, 
obtendo grande êxito e reconhecimento. A institú
ção acolhe estudantes das mais diferentes nacionali
dades e é um sucesso absoluto, tanto assim que 
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uma segunda escola Edna Ce(lter está para ser 
inaugurada, breve, em Nova Iorque. 

Também em Nova Iorque visitamos a Presby
terian Church in Amarica, Igreja Evangélica Presbite
riana, freqüentada somente por brasileiros. Naquela 
ocasião proferi palestra sobre a minha trajetória cris
tã e política bem corno sobre a aluai conjuntura da 
política brasileira. O grande calor humano e o espíri
to de descontração e fraternidade entre os cristãos 
brasileiros que freqüentam a Igreja Presbiteriana de 
Nova Iorque, encheu-me de emoção e esperança 
Ali, além dos cultos, reali:zanH;e reuniões descon
traídas, com mensagens interessantes e inspiradas, 
com rnúsicas contemporâneas, tudo num clima de 
amizade e simplicidade, onde as pessoas se apoiam 
mutuamente, realizam recreações e atividades es
portivas, encontram amigos, encorajamento e con
forto. Foram ITKlmentos de vivo testemunho da fé 
cristã e de cálida esperança na fraternidade entre os 
homens. ·• 

Senhores parlamentares, uma i111Jressão pou
co positiva permanece em minha mente a partir des
ta viagem. Nós ainda somos vislos, pela grande 
maioria da população norte-americana - e, assim, 
de maneira geral no exterior - como se fôssemos 
uma ilha na América Latina, enquanto os demais 
países do Continenle, como se fossem o Brasil. 
Essa desinfonnação, que pode parecer acintosa, dá
se ·porque o Brasil, até o presente momento, não se 
fez conhecido e respeitado, de acordo com as suas 
verdadeiras dimensões e potencialidades. Neste 
sentido, em que pese discordar de alguns encami
nhamentos e acordos inlemacionais reálizSdos pelo 
nosso Presidente, relativamente a questões da .. 
maior relevância como a Lei de Patentes ou o Proje
to Sivam, não poderia deixar de knNar os esforços 
que o Presidente Fernando Henrique vem empreen
dendo no sentido de divulgar o nosso Pais, buscan
do parcerias com outros países nas mais diferentes 
áreas de interesse, levando-o, através (ja sua figura 
de representante máximo da Nação brasileira ao co
nhecimento do mundo •. num esforço para colocar o 
Brasil no lugar que lhe é devido: o cenário das rela- · 
ções políticas internacionais. 

Compreendo que nosso papel no exterior é 
também de ressaltar a importância da parceria inter
nacional, seja nas relações comerciais ou culturais. 
Com efeito, a cultura tem sido um caminho importan
te para abrir portas. Por isso, não podemos concor
dar quando, através de uma ação judicial, tenta-se 
impedir uma produção cultural, como ocorreu com o 
clip do cantor Michel Jackson, sob direção de Spike 

Lee. Graças a Qeus a questão parece ter sido supe
rada pois, na ocasião, eu estava nos EUA, a notícia 
repercutiu negativamente na imprensa nacional e foi 
um desconforlo generalizado. 

Finalizando, Senhor Presidente, considerando 
a relevância dessa viagem, peço a transcrição do re
latório que elaborei, junto aos Anais do Senado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. BENDITA SILVA EM SEU PRONUN
CIAMENTO 

RELATÓRIO VIAGEM 
MISSÃO DE INTERESSE PARLAMENTAR 
ATLANTA/WASHINGTON/NOVA IORQUE 

EUA - JANJFEV. DE 1996 

- Convidada pelo Sr. Tom R. Roddy repre
sentante da Atlanta Resource Foundalion, tradicio
nal instituição evangélica da cidade de Atlanta, 
Geórgia, para participar do Nalional Prayer Break
fast. Encontro evangélico de caráter iltemacional, 
com a presença de parlamentares e lideranças reli
giosas de todo o mundo, bem como do Presidente 
Bill Clinton e sua esposa Hmary Clinton, na cidade 
de Washington. 

Sexta-feira - 26 de janeiro 
Pela manhã, chegada em Atlanta, Geórgia; 
A tarde, visita a FCS Urban Milistry que de

senvolve um trabalho comunitário abrangendo dife
rentes projetes. O local é uma antiga prisão que, 
abandonada durante muitos anos, tomou-se abrigo 
de marginais e drogados. Hâ alguns anos atrás, foi 
transfonnada em um conjunto habitacional de 70 
apartamentos. O prédió abriga um auditório onde se 
realizam reuniões semanais de grupos de Alcoóla
tras AnOnimes, Neuróticos Anõnimos e ou1ras ativi
dades para os moradores da comunidade. Os apar
tamentos são alugados para famnias de baixa renda, 
que estejam, passando por urna fase de desempre
go, durante um período de, no mâximo, um ano. To
dos estão equipados com géladeira e fogão. Hâ urri 
serviço de terapia profissionalizante onde móveis e 
outros objetos usados são recondicionados e colo
cados à venda, revertendo o dinheiro para a instittj
ção. A mão de obra é encontrada entre pessoas em 
fase de reintegração social. 

Visita ao núcleo habitacional Surnmerhiii. Fo
mos recebidos pelo Sr. Doug Dean, ex-deputado es
tadual da Geórgia, atual presidente de Summerhill 
Neighborood, lnc. Summerhill é um projeto de revita
lização de uma área urbana decadente (essas áreas 
são abandonadas quando hâ uma ocl!)ação por 
margipais e drogados), onde estão sendo recupera-
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das as casas de onde a segurança e fiscalização da 
vizinhança são feitas pelo sistema cooperativo. 

Impressão: Pen:ebe-se que AHanta vive um cli
ma pré-olímpico. Há obras por toda parte. Ruas e 
estradas sendo rect.peradas, prédios velhos e aban
donados sendo demolidos para dar lugar a novas 
construções, es1acbnamentos, embelezamento de 
parques, e, naturalmente, a construção de centros 
esportivos para diferentes medalidades. Esta mobili
zação não se restringe a projetas urbanos. Hã uma 
grande mevimen!ação das igrejas, entidades e pes
soas se preparando para recepcionar e cuidar do 
bem estar e segurança dos aHetas e suas fammas. 
bem como dos tunstas em geral, oferecendo assis
tência espirib.Jal, cullural e material. 

Visita a um brechó, onde pessoas de recursos 
financeiros levam roupas usadas para serem vendi
das a preçx>s razoáveis, acessíveis ao bolso da po
pulação de baixa renda São peças de vestuário em 
bom estado de conseiVação, sendo que muitas de
las possuem, ainda, etiquetas de fábricas. É comum 
na sociedade americana, ao trocar seus utensflios 
domésticos e pessoais, promever uma venda de otr 
jetos usados no quintal da casa (Chamam a isto 
yardsale) 

Sábado - 27 de janeiro, 
Visita à cidade, para conhecer sua realidade e 

seus menurnenlos hisfóricos. Atlanta é uma cidade 
grande (2 mühões e 400 mil halbitantes), que se dis
tribui em grandes espaços, muito arborizada, onde 
as casas não têm muros nem cen:as. A população 
tem acesso a um serviço de infra~ra de boa 
qualidade. Telefone é facilmente obtido para uma re
sidência, bastando uma ligação à companhia, e em 
três dias a linha está conectada A entrega domiciliar 
de correio é diária, o transporte público é limpo, efi
ciente, e sobretudo, pontual (os horários de ônibus e 
metrô são rigorosamente CU!llJridOS). Depósitos e 
saques em con1as bancárias podem ser efetuados 
de dentro de seu própno carro, nos caixas externos. 

A noite reunião na residência do casal Dottie e 
John Keeble. Intercâmbio de experiências entre pes
soas que se dedicam a trabalhos comunitários. Na 
oportunidade a Sr< Cassandia Shortte, da ilha de 
Saint Vicen~ no Caribe, deu testemunho de comó 
envolver as mulheres no trabalho de evangelização 
a partir de sua profissionalização. As dificuldades 
são imensas. Contam com uma única máquina de 
costura para 30 mulheres, sendo que a maior parte 
do trabalho é feiro à mão. Com a prática cotidiana da 
oração junto a1 seu marido, Cassandra Shortte se 
sentiu fortaleciCf? para ajudar estas mulheres que 

hoje participam de grupos de oração e vão desen
volvendo habilidades manuais que permitem a elas 
uma independência financeira. 
' Domingo - 28 de janeiro, 

Culto religioso às 8h30min e às 11 horas, na 
Igreja North Avenue Presbyterian, onde tive a opor
tunidade de falar, como convidada. A Igreja North 
Avenue Presbyteriam é histórica e muito influente na 
cidade. Tem sido muito ativa tanto em projetes co
munitários come em apoio a missões e missionários 
no exterior, durante seus 98 anos de existência. Hã 
mais de 15 anos. é tradição da Igreja ter um co~nvi
dado para o National Prayer Breakfast usando a pa
lavra no último domingo de janeiro, quando começa 
a Missions Conference, encontro anual que visa di
vulgar o trabaiho missionário de evangelização. Du
rante os dois cultos em que falei, fui apresentada à 
comunidade pelo Reverendo Thomas Roddy, ex
missionário em Goiãnia, presidente da AHanta Re
source Foundation, que formalizou o convite para 
que eu participasse do National Prayer Breakfast, 
em Washington Contei com a preciosa colaboração 
de Margaret lane Brewer, brasileira residente em 
Atlanta que serviu de intérprete. No culto das 
8h30min horas, dei um testemunho de meu encontro 
com Cristo e às 11 horas falei sobre a história da mi
nha vida. 

Visita a um ponto de pregação para os home
less (sem teto). São pessoas dedicadas, que todo 
domingo levam conforto e esperança em Jesus Cris
to. Levei a eles uma palavra de esperança sobre o 
que Cristo pode fazer na vida de qualquer pessoa, 
pois Ele ~transf9rrnou a minha própria vida Presen
tes jovens, idosos, um número reduzido de mulheres 
e ouvi testemunhos de diferentes situações envol
vendo drogas, alcoolismo, desemprego etc. Primeira 
oportunidade qile tive de participar de cerimônia 
dessa natureza 

Convite para almoço com o grupo de Atianta 
que, depois, iria a Washington. Foi uma oportunida
de para conhecê-los e falar sobre alguns projetas a 
que me dedico come cidadã, religiosa, ativista e polí-
tica. · 

Segunda-feira -29 de janeiro 
Participei de café da manhã - reunião semanal 

de lfderes religiosos negros, convidada pelo Reve
rendo Albert Lave. Este grupo ~é um fórum aberlo 
cujo objetivo é informar, valorizar e promever o ne
gro da comunidade. Também luta- pela defesa dos 
negros marginalizados, injustiçados. Trata-se de 
uma elite negra pensante, estrategista, que no mo
mento está também se organizando para ter atuação 
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transparente e destacada durante os Jogos Olímpi
cos, mostrando a contribuição dos negros neste 
evento. Na oportunidade, fui informada que a comu
nidade negra local possui 4 bancos. Esses bancos, 
embora trabalhem com clientes de todas as raças, 
desenvolvem atividades financeiras específicas de 
fomento a linhas de crédito e empréstimos à comuni
dade negra da região. 

Visita à Southem Education Foundation, onde 
me encontrei com a Drª Lynn Huntley, advogada, ati
vista e pesquisadora de assuntos da muher negra 
Em nosso encontro, a Drª Huntley expôs seu projeto 
de pesquisa comparada EUA-África do Sul-Brasil 
para analisar diferenças e semelhanças no contexto 
comunitário e definir a política de ajuste para a Co
munidade negra 

Visita ao Spellman College, universidade para 
mulheres negras. Recebeu-me a Drª Dalila de Sou
za, portuguesa de Moçambique, historiadora Na
quela oportunidade visitei a Sisters Chapei, igreja 
onde foi velado o corpo do grande líder Martin Lut
her King. Fui levada pela Vice-Presidente da Univer
sidade, Drª Freddie Hill, ao Centro de Estudos das 
Mulheres Negras, onde estavam sendo exibidos os 
filmes Ganga Zumba e Chica da Silva, como parte 
de uma mostra especial de cinema brasileiro, cujo 
objetivo maior é o estudo da cultura negra brasileira 

Terça-feira -30 de janeiro 
Viagem a Washington D.C., para participar do 

National Prayer Breakfast Na ocasião, presentes os 
parlamentares brasileiros, Deputados Werner Wan
derer, Osmãnio Pereira, Júlio Redecker e os Depu
tados Estaduais Miguel Martini, por Minas, e Célia 
leão, por São Paulo. 

À noite, jantar com líderes latino-americanos, 
onde fiz os primeiros cantatas. Realizamos um inter
câmbio de informaÇÕes relativas à política, cultura e 
evangelização dos povos da América latina. 

Quarta-feira- 31 de janeiro 
Pela manhã, compareci a uma grande reunião 

de oração, dirigida pelo Deputado Federal Tony Hall. 
Esse gnupo se reúm~·semanalmente para orar espe
cificamente pela cidade de Washington, seus diri
gentes, pelo Congresso, Senado, pelo Presidente e 
Vice-Presidente. Havia visitante de várias partes do 
mundo, cristãos em geral independente de posição, 
denominação , cor ou partido político. 

Almoço diplomático onde foram trocadas expe
riências entre cristãos da África do Sul, Peru, Brasil 
e Argentina. À tarde, no Capital Hill, fomos recebidos 
pelo Deputado Dom Marzullo (Estado de Illinois) e 
Dave Weldon (Estado da Flórida). que nos deram 

seus testemunhos de participação em grupos de 
oração. Estes grupos funcionam na Câmara dos De
putados e no Senado, semanalmente. 

Quinta-feira -1 .. de fevereiro 
Pela manhã, ponto alto da visita a Washington. 

Realização do National Prayer Breakfast - Café Na
cional de Oração. Antes da cerimônia começar, o 
Presidente Bill Clinton se encontra com 20 pessoas 
escolhidas entre os visitantes internacionais. Tive o 
privilégio de ser escolhida representante da América 
do Sul, oportunidade em que, saudando o Presiden
te dos Estados Unidos, convidei-<> a visitar o Brasil. 
Conversando com a Primeira Dama, Srª- Hillary Clin
ton, pude perceber claramente sua decisão corajosa 
em dar continuidade às políticas sociais, combatidas 
pela oposição no Congresso americano. Relembra
mos nosso encontro em Salvador, no ano passado. 

O National Prayer Breakfast - Café Nacional 
de Oração, é um grande evento de carãter interna
cional. Em nome de Jesus Cristo, pessoas de 140 
países diferentes se reuniram para orar por suaS pá
trias, seus governantes, pela paz mundial, pela com
preensão e amizade verdadeira entre os povoS: Vá
rios oradores trouxeram poderosas mensagens de fé 
e esperança. O Senador Bob Benet presidiu a reu
nião. O Senador AI Simpson falou em nome do Se
nado e o Deputado Federal Pele Geren, pela Câma-
ra dos Deputados. OraÇôes foram feitas a Deus pelo 
Senador Daniel Akaka e pelo General John Shali- -
kasvili. Trechos das Escrituras Sagnadas foram lidos 
pelos Deputados Federal Tom Lantos e Sonny Mont
gomery. O Senador Sam Nunn e o Presidente BiD 
Clinton trouxeram as mensagens do dia 

Almoço quando fLi recebida pelo Deputado Fe
deral T ony Hall, juntamente com empresários da 
AmériCa Latina, onde foram abordados temas relati
vos a geração de emprego, desenvoMmento econô
mico com justiça social etc. 

À tarde, encontro com a Dr" Bárbara Skinner, 
advogada, ex-coordenadora da bancada negra no 
Congresso Americano, pessoa que trabalha com 
treinamento de líderes cristãos negros. 

- À noite, jantar ofenecido ao grupo latino-ame
ricano, com representantes da Argentina, Chile, 
Peru, Equador, México e Brasil. Na ocasião, dentre 

. os vários assuntos abordados, ficou acertado um en
contro de parlamentares cristãos que fazem parte 
das Comissões dos países integrantes do Mercosul. 

Sexta-feira - 2 de fevereiro 
-Reunião de um gn.po internacional desenho

ras do mundo todo. Apresentei a elas um resumo da 
minh<;~ vida, dando testemunho da bondade e infinito 
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amor de Deus, sua proteção e direção para meu ca
minho. 

- Visita à Embaixada do Brasil, onde estivemos 
com o Embaixador Paulo de Tarso Aecha de Lima, 
seu filho Junior, o Primeiro Secrelário José Carlos 
da Fonseca e demais pessoas do seu staff. Na oca
sião, foram discutidas questões relativas à Lei de 
Patentes, bem como ações afirmativas para a comu
nidade brasileira nos Estados Unidos. O Embaixador 
Paulo de Tarso, felizmente restabelecido dos proble
mas de saúde, fez exposição relativa ao excelente 
trabalho que a Embaixada do Brasil vem desenvol
vendo no sentido de descentralizar e dinamizar os 
trabaihos de atendimen1o, facilitando a vida dos bra
sileiros residentes naquele País, estreitando relaçõ
es entre Brasil e EUA. 

- A noite, reunião e jantar na residência do De
putado Federal Don Bonker, onde o mesmo recebeu 
a delegação brasileira Foram abordados assun1os 
relativos a modelos de campanha, processo eleito
ral, quando o Deputado Bonker destacou a estrutura 
existente nos partidos, a qual permtte apoiar os can
didatos não elei1os, aproveitando-os em cargos e/ou 
funções político-partidárias. 

Sábado -3 de fevereiro 
- Pela manhã, viagem para Nova Iorque. 
Domingo - 4 de fevereiro 

. - Visita à Rresbyterian Church in Amarica, Igre
ja Evangélica Presbiteriana, treqüentada somente 
por brasileiros, onde proferi palestra sobre minha 
trajelória cristã e política e sobre a conjuntura aluai 
da política brasileira. 

Segunda-feira -5 de Janeiro 
-Em Nova Jersey, visita à Escola Edna Cenler 

de Inglês para estrangeiros. Edna é urna brasileira 
radicada naquele País desde os 12 anos de idade. 
Sua escola, fundada com méfodo próprio, desfruta 
de grande reconhecimento e prestígio, com resulta
dos de grande sucesso, tendo alunos estrangeiros 
de diferenles nacionalidades. Estará sendo inaugu
rada uma segunda escola Edna Center, com o mes
mo mé1odo desenvolvido, brevemente, em Nova Ior
que. 

-Visita ao Consúado do Brasil em Nova Ior
que. Encontra-se em fase finai de criação a Brazilian 
Community Association in lhe United Stales of Ame
rica- BCA-USA. Associação formada sob coordena
ção do Consulado do Brasil em Nova Iorque, por 
representantes das comunidades brasileiras naquela 
cidade e adjacências, terã como objetivo precipuo a 
contratação de seguro médico em grupo para imi
granles brasileiros. Esta iniciativa partiu da constata-

ção de que não raro os brasileiros imigrantes te
mem, por diveiSos motivos, procurar os serviços de 
saúde pública, bem como não podem arcar com 
custos de seguro privado. Esse imporlante serviço 
aos imigranles brasileiros é inédito e estã estimado 
em 200 dólares para uma tamma de três pessoas. 

- A noile, retorno ao Brasil. 
Brasília, 7 de fevereiro de 1996. - Benedita da 

Silva, Senadora 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce

do a palavra ao Senador Lúcio Alcântara 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro

nuncia o segtJnte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, a democra
cia americana tem certos formalismos que vão além 
do cumprimen!o de um mero ritual e um deles é ·o 
discurso anual que o Presidente americano pronun
cia perante o Congresso, que se intitula "0 estado 
da União". 

O Presidente Clinton cumpriu essa formalidade 
perante o Congresso americano, dia 23 de janeiro, e 
fez o seu discurso sobre o estado da União que, 
como ele diz bem no infcio do seu pronunciamento, 
"não é um discurso sobre o estado do Governo, mas 
sim um discu;o sobre o estado da União". 

Esse discU!SO me chamou a atenção pelo seu 
conteúdo e pela sua forma, inclusive pelo fato de 
que, logo depois de tê-lo pronunciado perante o 
Congresso Nacional, o Presidente Clin1on teve uma 
grande ascensão nas pesquisas de opinião pública 
para a escolha do próximo Presidente da República. 
Acho inleressante comentar alguns lópicos desse 
discurso, porque é mt.ito ilustrativo, no sentido de 
demonstrar, de maneira mt.i1o clara, a necessidade 
que temos de fortalecermos certos valores básicos 
.da sociedade. 

O Presidente Clinton fala muito mais sobre a 
sociedade americana do que o governo americano. 
Ao longo do discurso, o Presidente menciona, fre
qüenlemente, os chamados valores básicos da so
ciedade americaná. Convoca essa sociedade a 
construir um futuro melhor; fala, várias vezes, sobre 
a família como unidade social indispensável para a 
construção de uma sociedade justa e equilibrada, 
sobre a esco~. sobre as Igrejas, sobre as organiza
ções comunitárias. Em mais de um trecho refere-se 
a participação dos dois partidos polilioos repre
sentados no Congresso Nacional no sentido de, con
juntamente, com o Legislativo e o Executivo ajuda
rem a sociedade americana a superarem certas difi. 
culdades que ali existem. 

A relação entra o Executivo e o Legislativo é 
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colocada num palamar construtivo, inclusive no cha
mado episódio que paralisou algumas unidades ad
ministrativas do Governo americano, pela falia de 
aprovação do Orçamento. 

O fato de o Presidente da República ser minori
tário na Câmara dos Deputados, controlada por um 
partido que faz oposição ao seu governo, mostra a 
vitalidade da democracia americana e a força das 
instituições políticas, que sobrevivem e até se forla
lecem, mesmo quando esses confrontos existem e 
que hã sempre uma maneira de solucionã-los demo
craticamente, tendo em visla o interesse público. 

Em um trecho fala sobre a economia america
na o qual passo a ler: 

Nossa economia é a mais saudãvel em 
30 anos. Temos o mais baixo índice de de-· 
semprego e de inflação em 27 anos. 

Criamos cerca de 8 milhões de empre
gos, mais de um milhão deles em indústrias 
bãsicas como a de construção e a automobi
lfslica. Pela primeira vez, desde a década de 
70, a América estã vendendo mais carros do 
que o Japão e, em três anos seguidos, te
mos tido um número recorde de novos em
preendimentos. 

Vivemos a era da possibilidade. Hã 
cem anos saímos do campo para a fábrica 
Agora, partimos para a era da tecnologia e 
para a competição global. Essas mudanças 
abriram enonmes oportunidades, mas lam
bém trouxeram grandes desafios. 

Precisamos responder a três questões 
fundamentais: como tomar realidade o so
nho americano de oportunidade para todos 
que lulam por ele? Como preservar nossos 
velhos e persistentes valores na caminhada 
para o futuro? E como entrentanmos esses 
desafios juntos como América unida? 

Sabemos que uma grande mãquina. 
administrativa não tem resposta para tudo. 
Não hã um prpgrama para cada problema 
Sabemos que precisamos de uma mãquina 
administrativa cada vez menos burocrãtica 
em Washington, que viva por seus próprios 
meios. Mas, então, qual é a responsabilida
de do governo? Pergunla ele. Acreclito que o 
governo pode ajudar e não prejudicar. 

Falando sobre o orçamento: 

Nossa responsabilidade aqui começa 
com o aquilibrio do orçamento, de uma ma
neira que seja jusla para todos os amarica-

nos. Hã atualmente um amplo acordo bipar
tidãrio de que o déficit permanente precisa 
acabar. · 

Cumprimento os Republicanos pela 
energia e detenminação que trouxeram a 
essa larefa. E agradeço aos Democratas por 
aprovarem a maior redução do déficit, quase 
pela melada, em apenas três anos. 

Quer dizer, uma concorrência de esforços para 
se atingir um mesmo objetivo, ainda que trilhando 
caminhos dnerentes. 

No discurso, ele lança sete desafios para o 
povo americano e para o Congresso Nacional. 

O primeiro deles é cuidar dos nossos fi
lhos e reforçar os laços da famma americana. 

A família é a base da vida americana 
Se tivermos famílias mais fortes, mais fortes 
seremos como nação. 

!: um apelo penmanente ao fortalecimento da 
famnia, desses laços que realmente ajudam à coe-
são da sociedade. · 

Ao falar especificamente sobre o fumo: 

Digo àqueles que produzem e comer
cializam cigarros: cada ano, um milhão de 
crianças começam a fumar; em conseqilên
cia, 300 mil delas terão sua expectativa de 
vida reduzida Minha administração tornou 
rriédlàaS para deter a maciça campanha que 
faz apelo a nossas crianças. Estamos dizen
do: comercializem seus produtos para adul
tos, se assim quiserem, mas se distanciem 
das crianças. 

Hã uma outra preocupação, que é o problema 
do fumo e das drogas. 

Peço aos homens e às mulheres dos 
Estados Unidos que respeitem uns aos ou
tros. Devemos acabar com essa praga que 
é a violência doméstica Eu desafio as famí
lias americanas a ficarem juntas. 

Volto a repetir: hã um apelo permanente à va
lorização da tamma 

Em particular, eu desafio os pais a 
amarem e cuidarem de suas crianças. Se 
sua tamma estã separada, vocês devem pa
gar o sustento de seus filhos. Mais do que 
nunca eslarnos fazendo tudo para que vo
cês realmente paguem por isso, e ainda fa
remos muito mais nesse sentido. Nosso se
gundo desafio é dar aos americanos as 
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oportunidades educacionais que necessita
mos para o novo século. 

Isso é bem oportuno, no momento em que es
tamos votando uma nova Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional. 

Eu desafio todas as escolas a ensina
rem a educação do caráter: bons valores e 
boa cidadania 

Eu desafio os pais a serem os primei
ros professores dos seus filhos. Desliguem a 
televisão, façam com que as tarefas sejam 
cumpridas. Vis~em as saias de aula de suas 
crianças. 

O que me impressionou nesse discurso, qlie é 
aparentemente um discurso impróprio ao Presidente 
de um País como os Estados Unidos, fazendo um 
pronunciamento inaugural da sessão legislativa pe
rante o Congresso .Nacional, foi o seu constante, o 
seu re~rado, o seu permanente apelo à participa
ção da sociedade, a partir da família, na construção 
de uma ordem econômica e social mais justa 

O terceiro desafio é ajudar cada americano a 
atingir a segurança econômica E aqui. há um pará
grafo importante: 

Cada vez mais americanos estão tra
balhando duro sem perceberem aumento. O 
congresso define o salário mfnimo. Daqui a 
um ano, i1eis Estaâos Unidos, o salário mini
mo irá atingir o índice mais baixo em 40 
anos em termos de poder de compra: US$ 
4,25 por hora Não é um saiário com o qual 
se possa viver, mas milhões de americanos 
e seus filhos estão tentando viver com essa 
quantia Desafio o Congresso a al.lllenlar 
essa renda mfnima 

No discurso dele, há permanentemente o em
prego da palavra desafio, ora desafiando a socieda
de, ora desafiando o Congresso a participarem das 
soluções dos problemas. · ·• 

Devemos preservar as proteções bási
cas que· programas como o Medicare e o 
Medicald (programas de assistência médica 
para idosos e para pobres) fornecem não 
apenas para os pobres mas também para as 
pessoas de famílias trabalhadoras, inclusive 
crianças. pessoas com problemas ffsicos, 
pessoas com AIOS e cidadãos idosos. 

Prestem atenção a esta afinnação, porque ela 
tem mu~o a ver com a sruação do Brasil, no mo
mento, em relação à saúde: 

Nos Citimos três anos, consegUmos. 
economizar US$15 bilhões apenas lutando 
contra fraudes e abusos na área da saúde.. 

Quinze bilhões de dólares é o valor que o Bra
sil gastou no ano passado com o SUS. Nos Es1ados 
Unidos, esse valor represen1!lu somente fraudes e 
desvios. 

Os abusos, fraudes e desvios na área da saú
de é um problema grave e comum na maior parte 
dos paises do mundo. 

O quarto desafio é tirar das ruas o crime, as 
gangues e as drogas. Há menções muro importan-
tes sobre o problema das drogas e da violência nos _ 
Estados Unidos. 

Diz ele: 

Policiais e punições são importantes. 
mas não bastam. Teremos que manter" o 
maior número possfvel de jovens afas1adOS 

·dos problemas a }lartir de estratégias de. 
prevenção, não ditadas por Washington mas 
desenvolvidas nas comunidades. 

Espírito comunitário é continuadarnente evoca
do no sentido de, a partir daí, resolverem esses 
grandes problemas. 

Finalmente, para reduzir o crime e a 
violência, devemos reduzir também o pro
blema das drogas. O trabalho começa em 
casa, com os pais conversando com os lf
lhos abertamente e com firmeza 

Valoriza novamente a tarmlia e o lar. 

O quinto desafio é no sentido de deixai: nosso 
meio ambiente a salvo e limpo para a próxima gera
ção. Novo desafio para o Congresso: 

Desafio o Congresso a reverter essas 
prioridades. Os poluidores devem pagar por 
isso. Podemos expandir a economia sern 
danificar o meio arnbi!)nte. Na verdade, po
demos criar mais empregos, a longo praza, 
limpando o ambiente. . 

O sexto desafio é manter a liderança da Améri
ca na luta pela liberdade e a paz. Diz ele a essa allu
ra do discurso: 

Os seis desafios que exanúnei até o 
momento referem-se a todos os americanos. 
Mas o nosso sétimo desafio é o desafio _para 
os Estados Unidos aqui esta noite. 

Se nós em Washing10n pretendemos 
cumprir nossas responsabilidades ajudando 
os americanos a enfrentar esses desafios. 
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será necessário um novo Upo de governo. 
Ele terá de ser menor e menos burocrático; 
terá de concentrar-se mais em resultados do 
que em regulamentos; terá de cooperar 
mais com as autoridades estaduais e muni
cipais, com grupos comunitários e com o se
tor privado; e terá de conquistar o respeito e 
a confiança do povo americano. 

No ano passado · atenção para este 
tópico -, o Congresso aplicou a si mesmo as 
leis que se aplicam a todo mundo: proibiu 
presentes e refeições oferecidas pelos lobis
tas e forçou os lobistas a revelarem quem os 
financia e quais as leis que eles querem 
aprovadas ou rejeitadas. Aplaudo esta ·ini
ciativa. 

Até hoje, o Congresso Nac~nal do Brasil não 
teve a coragem de 'ragulamentar o exercício do lob
by aqui dentro, tanto no Senado quanto na Câmara 
Há projetas nessa linha ltamilando nas duas Casas. 

Agora, desafio o Congresso a ir além -
diz o Presidente Clinton·, reduzindo a in
fluência dos grupos de interesses especiais 
na política por meio de um projeto de lei de 
refomna do financiamento de campanha elei
toral, o primeiro do gênero a ser inteiramen
te bipartidário - elaborado pelo Partido De
mocrata e pelo Partido Republicano. Com 
isso, o Congresso demonstrará ao povo 
americano que somos cspazes de limitar os 
gaslxls e dar acesso aos meios de comuni
cação a lodos os candidàllls. 

~ outra questão com a qua nós nos debate
mos há anos. Twemos alguns avanços na medida 
em que, hoje, o financiamento de campanhas pas
sou a ser de conhecimenlxl público. Sabe-se quem 
ajudou a campanha desse ou daquele parlamentar, 
desse ou daquele candideto ao Governo do Estado 
ou à Presidência da República, mas há muito a ser 
feiro ainda nessa direção. 

Continua o Presidente Clinllln: 

Apelo ao Congresso para que me pro
porcione o que me foi prometido, isto é, a 
possibilidade de vetar um projeto de lei linha 
por linha, e não necessariamente na totali
dade. 

O mecanismo do veto nos Estados Unidos é tal 
que o Presidente, quando veta, vela o projeto na sua 
totalidade e não partes, artigos, parágrafos ou tre
chos do projeto. 

Volto a dizer: a era do Governo hiper
trofiado já acabou. Mas não podemos retor
nar à era de cada um por si. Precisamos 
progredir para a era da cooperação, como 
uma comunidade, uma equipe, um país, a 
fim de solucionarmos nossos problemas. 

Portanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, no desejo de trazer uma contribuição para o de
bale em relação ao funcionamento das nossas insti
tuições políticas, do próprio Congresso Nacional, 
das grandes diretrizes da política económica do Bra
sil de hoje e do futuro, eu trouxe ao conhecimenlxl 
da Casa o texto do discurso do Presidente Bill Clin
ton pronunciado no dia 23 de janeiro de 1996 peran
te o Congresso Nacional americallo, cumprindo dis
positivo legal que manda que o Presidente da Repú
blica, a cada ano, pronuncie um discurso perante o 
Congresso sob o título "0 estado da União". 

Há aqui muito o que se meditar. As realidades 
dos Estados Unidos e do Brasil são diferentes, as 
perspectivas tannbém, as possibilidades de cresci
menlxl e de desenvolvimenlxl são muito diversas, 
mas sem nenhum dúvida há muitas lições ·a extraí
rem-se desse pronunciamento, sobretudo no mo
menlxl em que estannos numa situação de perplexi
dade, quando vemos o esfacelamento da lamma, 
quando vemos muitos dos nossos valores tradicio
nais desaparecerem da nossa sociedade, colocando 
em risco o seu eqLilibrio, a sua harmonia e, conse
qüentemente, a própria possibilidade de um desen-· 
volvimenlxl que venha ao encontro dos desejos e 
das necessidades de lodos. 

Este enfoque no Presidente Clinton não é ape
nas dos americanos, dos Estados Unidos. O Primei
ro-Ministro inglês, John Major, do Partido Conserva
dor, chegou a propor, como lema do seu partido, 
back ID basics, ou seja, de volta aos valores bási
cos, aos valores tradicionais. 

Muitas vezes temos uma certa tendência a 
olhar para isso de maneira depreciativa, a olhar 
para a família, para a comunidade, para a escola, 
para os movimentos sociais organizados com cer
to ar de desdém, como se isso fosse uma atitude 
conservadora, no sentido negativo da palavna, que 
imobilizasse a sociedade, que impedisse que ela 
se desenvolvesse ou que avanÇasse. Mas nenhu
ma sociedade justa pode ser construída, se não 
levar em conta, nos seus alicerces, esses valores 
básicos a que me referi ao longo deste pronuncia
mento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
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Durante o discwso do Sr. Lúcio AIGOO
tera. o Sr. Ney Suassuna. Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidt!mcia. que 
é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 2f2 Se
cretário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao Senador Humberto Lucena. por 
permuta com o Senador Jonas Pinheiro. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, desde 1992 que o nefando bloqueio 
econômico a Cuba - colocado em prática pelos Esta
dos Unidos da América há 35 anos - perdura, em fla
grante desrespeito às vontades das nações. Já ra
quele ano, a Assembléia Geral da ONU aprova reso
lução, para pôr fim ao odioso bloqueio, por larga 
maioria Em 1994, tendo analisado novamente a 
questão, nada menos que 101 palses votaram a fa
vor de Cuba contra apenas 2 contrários ao embargo 
econômico contra o povo cubano. 

Não obstante o clamor internacional, setores 
politicas americanos insistem em levar adiante essa 
política anacrônica, de caráter altamente discrimina
tório - responsável por enormes sofrimentos que 
abatem a população da Ilha Na contra-mão da his
tória, tenta-5e a aprovação, no Congresso america
no, da chamada "Lei Helrns", uma legislação mais 
exc!udente ainda, quando, a olh's vistos, as relaçõ
es entre Cuba e a maioria dos países do mundo não 
param de crescer e em ritmo acelerado. 

É digno de destaql1e que a realidade vem de
monstrando que, mesmo nos Estados Ulidos da AITJéri. 
ca. aumenta o desejo de se acabar com esse anacronis
mo inaceitável nos dias de hoje. lrrportanles setores na 
irqJrensa americana, no Congresso e nos meios empre
sariais, passaram a. apontar o bloqueio como urna polfti.. 
ca prejudicial aos Estados Unidos da América. 

Estimativas de consultores econômicos norte
americanos assinalam que a manutenção do embar
go econômico a Cuba impede a criação de 120.000 
empregos fixos nos EUA. A expectativa de falura
mento de 1.200 a 1.300 milhões de dólares em ex
portação, só no primeiro ano, após o levlpltameniO 
do bloqueio, tem causado euforia nos empresários 
norte-americanos. 

EntretaniO, pesam ainda enormes restrições con
tra aqueles que desejam estreitar suas relações eco
nômicas com Clba. A política externa norte-americana 
segue impondo penalidades indesejáveis aos países 
que procuram estabelecer livremente relações comer
ciais mais afllllas com Cuba Isso tem sido causa de 
enormes prejuízos para economias e empresas de 

países como o Brasil, que poderiam se beneficiar de 
um comércio mais intenso com o mercado externo. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, claro 
está que o bloqueio não tem como continuar. Que os 
EUA, por mais que tentem aplicar sanções e impor 
leis americanas contra povos que fazem comércio 
com Cuba, não conseguem conter o ímpeto mundial 
em favor da aproximação com esse povo irmão. 

Isso. tem se verificado não apenas do ponto de 
vista das relações econômicas. Tanto porque, nos 
mais diversos aspectos da atividade humana, Cuba 
tem se desenvolvido largamente, dando importantes 
contribuições aos conhecimen!os adquiridos até en
tão por toda a humanidade: nas ciências, nas artes, 
na medicina e em tan!os outros ~ens onde o esforço 
intelectual e inventivo daquele povo tem se destacado. 

Desta forma, recebemos, com esperanças re
novadas, o conjun10 de medidas do Governo ameri
cano, no sentido de amenizar as relações entre os 
dois países, anunciado recentemente pelo Presiden
te Bill Clin!on. 

Fazemos um apelo ao Senhor Presidente da 
República, Senhor Fernando Henrique Cardoso. e 
às demais autoridades brasileiras, no sentido de que 
também intensifiquem seus esforços para que Brasil 
e Cuba possam desfrutar de tudo que seus povos 
têm em comum. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, por ou
tro lado, faz-5e mister tainbém que se levante a voz 
do Senado, que é a Casa que cuida, mais de perto, 
da nossa política externa, com vistas a uma reformu
lação da postura da Organização dos Estados Ame
ricanos, onde será nosso embaixador o ex-Presiden
te Itamar Franco, para que possamos assegurar o 
lugar de Clba naquela entidade internacional. 

Não se compreende, Sr. Presidente, que um 
pafs como Cuba. que, apesar de pequeno, procura 
desenvolver-5e au!onomamente sob o poniO de vista 
de sua economia e de suas finanyas, seja relegado 
a um segundo plano por puro preconceiiO de ordem 
ideológica, num mundo onde não há mais sequer 
esse embate ideológico depois da Perestroika e, 
sobretudo, da queda do Muro de Berlim. 

Ao encerrar, desejo apenas regozijar-me com o 
falO de fazer parte hoje, formalmente, ao lado dos 

· Senadores RoberiO Requião, Ronalda Cunha Uma e 
de tan!os outros Senadores e Deputados, de uma 
nova in~ição criada no Congresso Nacional, o 
Bloco Parlamentar Brasil-Cuba, que cuidará de de
senvolver ações de caráter político junto ao Govemo 
brasileiro e ao de outros países da América, na sen
tido de que essa situação venha a se modificar. 
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
. O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - So
bre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 12. 
Secretário em exercício, Senador José Eduardo Outra 

· r:: lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N2.18, DE 1996 

Dispõe sobre a função de responsá
vel técnico nas empresas de comunica
ção social e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 ~ As empresas de comunicação social, in

cluídas míélia falada, televisionada e escrita, conta
rão com uin responsável técnico pela forma e con
teúdo da programação ou do malerial divulgado. 

Art. 22 O responsável técnico a que se refere o 
artigo anterior deverá ser um jornalista, com curso 
superior em comunicação social. 

Art. 3" O Poder Executivo regulamentará a pre
sente Lei, no que couber, no prazo máximo de cento 
e oitenta dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 4" Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 52 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Com a liberação obtida na Carta Magna de 
1988, quanto à manifestação do pensamento escn'
to, falado e televisionado, proliferaram os veículos, 
inundando o Pafs com boletins, jornais, rádios ell:. 
Esse fenômeno, no entanto, faz-se seguir de uma 
queda na qualidade do material veic:Uado, uma vez 
que nem todos os estabelecimentos dispõem de 
pessoal técnico que se responsabilize pela forma e 
pelo conteúdo daquilo que se lança ao público. 

Esse fenômeno tem valido à chamada massa 
uma inundação de material inacabado, mal produzido, 
com defeitos, vícios e falhas de toda nahxeza, provin
dos de uma má qualificação daqueles que se aventu
ram em produzir e divulgar malerial jornalístico. 

O presenle Projeto de Lei pretende apresentar 
ao Pais uma solução ao problema, com a obrigato
riedade de que as empresas contratem um profissio
nal com formação específica na área jomalfsüca, 
que se incumba de agregar qualidade ao material a 
ser divulgado. 

Com a medida, lucram as empresas de comu
nicação, pelo ganho de qualidade de sua programa
ção, ganham os profissionais da área jornalística, 
pela ampliação de seu mercado de trabalho, ga
nham as escolàs e faculdades de comunicação so-

cial, pois passam a ter grandes oportunidades de 
preparar profissionais para esse mercado, e ga
nham, finalmente, os destinatários dessas empre
sas, o público, que passa a ser servido de material 
informativo de melhor qualidade. 

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -
Senador Emandes Amorim. 

(A Comissão de Educação - decisão 
terminativa) 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O 
projeto será publicado e remetido à Comissão com
petente. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 
Presentes na Casa 76 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 12. Secretário em exercício, Senador José Eduar
do Outra. 

r:: lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTON'90, DE 1996 

Nos termos do art 175, alínea d, do Regimento 
Interno, requeremos inversão da Ordem do Dia, a 
fim de que a matéria constante do ttem n"- 3 seja 
submetida ao Plenário em segundo lugar (item n"- 2). 

Sala das Sessões, ·a de fevereiro de 1996. -
Élcio Alvares -Sérgio Machado - Valmir campa
lo - Roberto Freire - Epitlcio cafeteira - Ney 
Suassuna- Edison Lobao-Romeu Tuma. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -
Aprovado o requerimento será feita a inversão solici
tada 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Item 1: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N2.7,DE 1996 

(Em regime de urgência, nos 
termos dÓ Requerimento 11"- 58, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução no. 7, de 1996 (apresentado 
como concluSão do Parecer n"- 16, de 1996, 
da Comissão de Assuntos Econômicos), que 
autoriza a República Federativa do Brasil a 
conceder garantia para operações de crédito 
exlemo a serem contratadas pela CESP -
Companhia Energética de São Paulo -, me
diante lançamen10s de titulas no exterior, no 
valor máximo acumulado equivalente a até 
setecentos e dez milhões de dólares norte-
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americanos, destinados ao pagamento da 
dívidas garantidas pelo Tesouro Nacional e 
autoriza o Governo do Estado de São Paulo 
a prestar contragarantla à União para as 
mesmas operações de crédito, com voto 
vencido, em separado, do Senador Carlos 
Bezerra, e vencidos os Senadores Lauro 
Campos e Bello Parga 

A Presidência esclarece ao Plenário que pode
rá ser oferecida emenda à proposição até o encerra
menlo da discussão. 

Discussão em turno único. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -Tem 

V. Ex' a palavra para discutir. 
O SR. JOSÉ EDUARDO.DUTRA (PT -SE. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores, esse projeto de resolução 
autoriza a República Federativa do Brasil a conceder 
garantia para operações de crédito externo a serem 
contratadas pela CESP - Companhia Energética de 
São Paulo -, mediante lançamentos de títulos no ex
terior, no valor máximo acumulado equivalente a até 
US$71 o milhões. 

Esses recursos serão destinados ao pagamen
to de dividas da e~resa garantidas pelo Tesouro 
Nacional. A colocação desses ti!Lios, portanto, não 
se reverterá em maior capacidade de inveslimankl 
da empresa, nem mesmo na reestruturação mais 
ampla dos seus passivos, tendo em vista que outras 
dívidas de curkl prazo não poderão ser quitadas 
com esses recursos. 

Obviamente, o lançamento da titulas mo mer
cado externo represenlarâ um alfvlo à grave situa
ção financeira da e~resa, capaz, apenas, de deslo
car no tempo a necessidade de uma solução global, 
não somente para a Cesp, mas, também, para kldas 
as empresas elétricas estaduais que se encontram 
em situações similares, guardadas as devidas pro
porções. No entanto, o lançamankl desses titulas 
pode representar um problema a mais a ser resolvi
do, ao contrário de algo que aponta para uma solu
ção futura 

A operação prevê o pagamenkl de taxas de ju
ros da ordem de 1 O% ao ano, que podem ser consi
deradas extremamente elevadas se comparadas 
com as taxas vigentes no mercado internacional 
para titulas de longo prazo. Sobre essa taxa, incide, 
ainda, a variação cambial que, considerando as ex
pectativas mais otimistas possíveis, não se situará 

abaixo de outros 1 0%. ·O pagamento do principal e 
dos encargos financeiros incidentes sobre a ope
ração, que se realizará em sua totalidade dentro 
de 5 anos, dependerá de tremendo esforço da em
presa, com redução de cuskls de geração e distri
buição de energia, da ampliação da capacidade de 
geração e da recuperação da defasagem tariiâria, 
principal razão que tem levado ao estrangulamento 
financeiro praticamente kldas as empresas de ener
gia estaduais. 

De um lado, temos evidente limita para a redu
ção de custos e ampliação da capacidade de gera
ção, pois, ambos dependem de investimenkls para a 
conclusão de obras. A situação é agravada pela po
lítica de compressão das tarifas dos serviços públi
cos, utilizada correntemente como política antiinffa
cionâria, cuja conseqüência mais freqüente é a des
capitalização do seklr. Frente a esta realidade, é, no 
mínimo, bastante improvável que esta operação 
possa enquadrar-se na condição estabelecida no 
art 11", inciso 11, da Resolução n" 69, de 1995, para 
que a operação não seja computada para efefto do 
limfte de endividamento: a comprovação da capaci
dade de honrar os compromissos assumidos. 

O projekl de resolução também não se enqua
dra no art 18 da Resolução n" 49, de 1995, que es
tabelece os termos mínimos que devem estar conti
dos nas resoluções do Senado Federal, que autori
zam operações de crédito ou concessão de garan
tias. Alénr do valor da operação e do objetivo a que 
se destina, exige o estabelecimenkl das condições 
de financiamento da operação. O projekl de resolu
ção, no entankl, define que o prazo e os juros serão 
definidos por ocasião das nagociações a se realiza
rem com o agente líder da operação. Portankl, as ta
xas de juros, mencionadas no Relatório do Banco 
Central e no Parecer do Relaklr, poderão, ainda, 
elevar-se no momento da negociação dos títulos, 
agravando a situação já temerária da empresa 

Por essas argumenkls, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, o Partido dos Trabalhadores enca
minha contrariamente à aprovação do referido pare
cer da Resolução n" 7196. 

Durante o discurso do Sr. José Eduar
do Dutra, o Sr. Renan Calheiros, 2!Z Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. ExA 
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O SR. EPITACIO CAFETEIRA {PPB-MA. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
SP's e Srs. Senadores, na realidade, não sei se .isso 
é sinal dos tempos. O que hoje ocorre em relação a 
discussões dos projetos do nobre Governador do 
Estado de São Paulo, nosso ex-colega Mário Covas, 
é algo que me surpreende por um lado, embora não 
me surpreenda por outro. O Governador quer agir 
como sempre agiu: correta e honestamente. S. Ex" 
quer assumir dívidas que não contraiu, mas que fo
ram encontradas. Pretendeu ficar com o Banco do 
Estado, quando o mais simples seria entregá-lo ao 
Banco Central. Se se quer privatizar o Banco, priva
tize-o. Mas é claro que ninguém iria comprqr um 
banco com um débifo superior a R$14 bilhões. O 
Banco Central teria que bancar esse débito, estabe
lecendo para São Paulo um aumento da sua dívida 
relativa a esse valor, a um juro que o Governo do 
Estado de São Paulo resolvesse arbitrar. 

O que deseja o Governador de São Paulo- falo 
mesmo sem ser paulista - é agir honestamente. Ta
nho que fazer justiça a um homem que aprendi a co
nhecer nos tempos do velho MDB, quando o mesmo 
foi cassado. S. ExJ. nunca mudou a sua maneira de 
ser e de agir. 

No caso vertente, há um débito da Cesp junto 
ao próprio Governo Federal. E o Governador, por in
termédio dela, pretende vender títulos e pagar ao 
Governo Féderal~ O Estado de São Paulo banca, 
avaliza. Nesse caso, não hã vantagem alguma para 
a Cesp e para o Governo do Estado de São Paulo; a 
vantagem será do Governo Federal, que quitará o 
seu débito aluai, esperando que haja uma possibli
dade de esse novo empréstimo não ficar na lista da 
inadimplência 

Então, Sr. Présidente, voto favoravelmente a 
esse projeto de resolução. 

Aproveito para me congratular com o Governa
dor do Estado de São Paulo, pela maneira correta e 
honesta com. que vem enfrentando os problemas 
que assumiu com o Governo do Estado, mas mos
trando que continua. a ser o mesmo homem, nosso 
colega, que aprendemos a respeitar durante tantos 
anos de vida pública. 

O SR. PEDRO PIVA - Sr. Presidente, peço a 
palavra como Relator. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador Pedro Piva. 

O SR. PEDRO PIVA (PSDB-SP. Como Rela
tor. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, embora 
a matéria já esteja amplamente discutida, gostaria, 
apenas para encerrar minha participação como rela-

tor, de agradecer ao. nobre Senador Epitacio Cafetei
ra as palavras elogiosas ao Governador do meu Es
tado e de contradizer um pouco as afirmações do 
Senador José Eduardo Outra. 

Os recursos para a Cesp são oriundos de uma 
operação externa muito mais barata do que qualquer 
operação interna. E destinam-se apenas a honrar os 
compromissos já assumidos pela Cesp. Metade de
les já se encontra vencida junto à Efetrobrãs. Esses 
recursos virão diretamente de uma conta especial 
para o Banco do Brasil, para honrar os compromis
sos do Estado junto à União. 

Não tenho mais nada a dizer; o mérito já foi 
discutido e aprovado pela Comissão de Economia. 

Agradeço a V. Ex• 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Encerra

da a discussão. Em votação o projeto. 
O SR. BELLO PARGA -Sr. Presidente, peço a 

palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 

a palavra a V. Ex• 
O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Para encami

nhar votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, antecipando o meu 
voto favorável à proposição, quero apenas esclare
·cerque, consoante se lê no avulso, fui voto vencido 
na Comissão. Ocorre que não votei com relação ao 
mérito da proposta, e sim acompanhando .o nobre 
Senador Carlos Bezerra, que, a meu ver, no seu 
voto em separado, apresentou uma redação mlito 
mais consentânea e abrangente do que a aprovada 
pela ComiSsão. 

Portanto, meu voto vencido na Comissão refe
riu-se à questão adjetiva, (lU siDa. à preliminar, ao · 
teXto da Resolução. No entanto, no mérito, eu era 
favorável - como sou agora - à solicitação do Gover
no do Estado de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não ha
vendo mais oradores para. encaminhar a votação, 
submeto o projeto a votos. 

Os Srs. · Senadores que o aprovam queiram 
penmanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra a V. Ex• 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -8E. Pela 

ordem.) - Sr. Presidente, gostaria apenas de regis
trar o meu voto, contrário, e o da Senadora Marina 
Silva. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Pres> 
dência solicila aos Senadores que tenham voto di· 
vergente que o declarem nos seus respectivos mi
crofones, para que a Taquigrafia possa registrar. 

Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação 
final que será lido pelo Sr. 1Q Secretário em exerci· 
cio, Senador Antonio Carlos Valadares. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 25, DE 1996 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçl!o final do Proje1D de Resolu
çao n" 7, de 1996. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n" 7, de 1996, que autoriza 
a União a conceder·garantia para operações de cré
dito externo a serem contratadas pela CESP - Com
panhia Energética de São Paulo, mediante lança
mentos de títulos no exterior, no valor máximo acu
mulado equivalente a até US$71 0,000,000.00 (sete
centos e dez milhões de dólares norte-americanos), 
destinados ao pagamento de dívidas garantidas pelo 
Tesouro Nacional, e autoriza o Estado de São Paulo 
a prestar contragarantia à União para as mesmas 
operações de crédito. 

Sala de Reuniões da Comissão, 8 de fevereiro 
de 1996. - José Samey, Presidente - E mandes 
Amorim, Relator- Renan Calheiros- José Eduar· 
do Outra - Ney Suassunõl. 

ANEXO AO PARECER N"-·25, DE 1996 

Redaçl!o final do Proje1D de Resolu
çao n" 7, 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 N2 , DE 1996 

Autoriza a Unilio a conceder garan
tia para operações de crédi1D externo a 
serem contratadas pela CESP - Compa
nhia Energética de São Paulo, mediante 
lançamentos de tllulos no exterior, nova. 
for máximo acumulado equivalente a até 
US$71 0,000,000.00 (setecentos e dez m~ 
lhões de dólares norte-americanos), des
tinados ao pagamento de dividas garanti
das pelo Tesouro Nacional, e autoriza o 
Estado de Silo Paulo a prestar contraga. 
rantia à União para as mesmas operaçõ
es de crédito. 

O Senado Federal resolve: 

Art 1 Q É a União autorizada, nos termos da 
Resolução 11' 96, de 1989, do Senado Federal, a 
conceder garantia para operações de crédito externo 
a serem contratadas pela CESP- Companhia Ener
gética de São Paulo, mediante lançamento de títulos 
no exterior, no valor máximo acumulado equivalente 
a até US$71 0,000,000.00 (setecentos e dez milhões 
de dólares norte-americanos). 

Parágrafo único. Os recursos objeto destas 
operações de crédito destinam-se exclusivamente 
ao pagamento de dividas garantidas pelo Tesouro 
Nacional. 

Art 22 É o Estado de São Paulo autorizado, 
nos tennos da Resolução n2 69, de 1995, do Senado 
Federal, a conceder contragarantia ao Tesouro Na
cional para as operações de crédito de que trata· o 
artigo anterior. 

Parágrafo único. A contragarantla de que trata 
este artigo não será computada para efeito dos limi
tes das operações de crédito, de conformidade com 
o art 8Q da Resolução n2 69, de 1995, do Senado 
Federal. 

Art 32 As operações de crédito a que se refere 
o art. 121êm as seguintes caracterlsticas: 

a) montante da emissão e colocação dos títu
los: até US$71 0,000,000.00 (setecentos e dez mi
lhões de dólares norte-americanos) ou seu equiva
lente em outras moedas, colocados de uma só vez 
ou, parceladamente, em tranches diversas; 

b) modalidade dos tí!tdos: os títulos serão emi
tidos na forma nominativa e/ou ao portador, podendo 
ou não serem listados em bolsas de valores, confor
me seja conveniente para sua comercialização; 

c) forma de colocação: mediante oferta interna
cional, liderada por agente a ser contratado pela 
CESP - Companhia Energética de São Paulo, po
dendo os titulas serem colocados ao par, com ágio 
ou deságio, conforme as condições da mercado no 
momento da colocação; 

d) prazo: a ser definido por ocasião das nego
ciações a se realizarem com o agente líder da ope
ração; 

e) juros: a serem definidos, tanto em termos de 
taxas como em termos de periodicidade de paga
mento, por ocasião das negociações a se realizarem 
com o agente líder da operação, observado o dis
posto na alínea f; 

f) destinação dos recursos: pagamento de divi
das garantidas pelo Tesouro Nacional. 

Art 4" A execução das operações de crédito 
mediante colocação de bônus terá início no prazo 
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mãximo de quinhentos e quarenta dias contados da 
data da publicação desta Resolução. 

Art. 5º- ESta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Senado Federal, 8 de fevereiro de 1996. - Se
nador José Samey, Presidente do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado 
o projeto e estando a matéria em regime de urgência, 
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 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - ltam 3: 

PROPOSTA DE EMENDA À. 
CONSTITUIÇÃO NO- 68, DE 1995 

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n" 68, de 
1995 (n" 163/95, nl;l Câmara dos Deputa
dos), de iniciativa do Presidente d<~ Repúbli
ca, que altera os arls. 71 e 72 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transilórias, in
troduzidos pela Emenda Constitucional de 
Revisão n" 1, de 1994, lendo 

Parecer favorável, sob n" 1 O, de 1996, 
da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, vencidos os Senadores Josaphat Mari
nho, Ademir Andrade, Roberto Freire, Ro
naldo Cuntla Uma, Benedita da Silva e Car
los Patrocínio. 

Transcorre hoje o segundo dia de discussão. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, a matéria 

constará da Ordem do Dia da sessão ordinária de 
amanhã, para prosseguimento da discussãp. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - ltam 3 -
Continuação da votação do Substitutivo do Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n" 101, de 1993, LDB. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1"- Secretário em exercício, Senador Antonio Car
los Valadares. 

t lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 91, DE 1996 

Nos lermos do art. 311, alínea b, do Regimento 

-
Interno, requeiro preferência para a Emenda n" 278, 
ao Substitutivo do SF do PLC n" 101/93, a fim de ser 
votada antes das demais destacadas. 

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -
Jader Barbalho. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) ) - Em vo
tação a Emenda n" 278, destacada 

Os · Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Rejeitada 

t o seguinle a emenda rejeitada: 

EMENDA N"- 278- PLEN 

Acrescente-se ao art. 64 o seguinte inciso: 

Art. 64. ·············--····················-··-··-·~ 
VI - Manulenção de pessoal inativo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secre
tário em exercício, Senador Antonio Carios Valada
res. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 92", DE 1996 

Nos termos regimentais, requeremos que as 
Emendas, n"s 305, 311, 308, 260, 134-A, 30, 142, 
63, 159 e 188, já destacadas, sejam votadas em glo
bo. 

Sala das Sessões, 8 de fevereiro de 1996. -
Sérgio Machado- Hugo Napoleão - Jader Barba
lho - Epiticio cafeteira - Romeu Tuma - Valmir 
campelo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o requerimento para a votação em globo das 
emendas destacadas, cujos números acabam de ser 
lidos. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Roberto Freire pela ordem. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP8-PE. Pela or
dem. Sem revisão do oradol') - Sr. Presidente, essa 

· votação significa o quê? 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Si~nifica 

-que votaremos em globo essas emendas que estão 
destacadas. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Emendas que tra
tam das mais variadas matérias? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -As emen
das são distribuídas nos avulsos que estão no pie-
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nãrio hã alguns dias, e a matéria que se encontra 
agendada 

O SR. ROBERTO FREIRE - Estou entenden
do, apenas quero dizer que votar em globo emendas 
que tratam de matérias distintas evidentemente é 
complicado. Não estamos votando parecer. Poderia
mos até dizer: o parecer é pela rejeição. As emen
das que tiveram parecer pela rejeição, vote-se no 
parecer, mas votar emenda .•. e eu concordo até por
que me parece ••• 

O. SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
Rober!o ·Freire, a votação das emendas será em se
guida, e, nesse momento, a Mesa anunciará qual foi 
o parecer dado a cada uma dessas emendas., No 
momento, estamos votando o requerimento para a 
votação em globo dessas emendas. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Mas é exatamenta 
isso que estou querendo. Quero saber como votarei 
em globo uma emenda que trata de uma questão 
que posso ser a favor e outra que trata de questão que 
sou contra Votarei como? "T ucanamente"? Não dá 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
está cumprindo acordos de Uderança que foram fei
tos nesta Casa 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidenta, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Jader Barbalho pela ordem. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
gostaria de colaborar com a Mesa e, de modo espe
cial, com o estimado colega Rober!o Freire, no senti
do de informar que essas emendas, para a qual es
tamos propondo a votação em globo, por um acordo 
com os seus autores, deveriam ser retiradas pelos 
autores. 

Considerando apenas a fase de votação, have
ria um impedimento de natureza regimental para a 
retirada, mas seriam recolhidas pelos autores. En
tão, votarfamos contrariamente a essas emendes 
pelo fato da impossibilidade regimental de retirá-las, 
já que foram destacadas. Essa é a motivação. Ape' 
nas estamos atendendo à vontade dos autores das 
emendas. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT .SE. Pela 
ordem.)- Solicitaria que V. ExA lesse novamente os 

números das emendas que estão sendo votadas em 
globo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Emendas 
n"s 305, 311,308,260, 134-A, 30,142, 63, 159 e raa 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Passa-se à votação em globo das emendas 

anunciadas. 
Os Srs. que aprovam as emendas queiram per

manecer sentados. (Pausa) 
Rejeitadas. 

Sào as seguintes as emendes rejeita:las: 

EMENDA f\1!! 305-PLEN 

Acrescente-se o seguinte artigo 82 ao PLC ri' 
101, de 1993, que fixa 'diretrizes e bases da educa
ção nacional, renumerand<Hle os seguintes: 

Art 82. Durante a década da Educa
ção de que trata o artigo 81 desta lei, fica 
criado o Programa de Bolsas de Estudo a 
serem pagas aos pais de alunos regular
mente matriculados em estabelecitnelltls 
oficiais de ensino de 12 grau, cuja renda fa. 
miliar seja, comprovadamente, de até um e 
meio saiãrio mín.imo mensal, e que residam 
em municípios com população inferior a 5ll 
mil habitantes. 

§ 1"- Somente terão direito ao beneficio 
desse Programa as famOias que tiverem ln
dos os filhos em idade esootar, de 7 a t<r 
anos, regularmente matriculados em esta1Je, 
lecimentos oficiais de ensino. 

§ 22. O valor da bolsa será equivalenle 
a meio saiãrio mfnimo para cada aluno ma. 
triculado. 

§ 32 A família enquadrilda nas oondic,;õ
es estabelecidas terá direito a uma bolsa oo 
estudo para cada filho matriculado, até o i
mite de três. 

§ 42. As famOias candidatas ao recebi
mento das bolsas se inscreverão nas secre
tarias dos estabelecimentos de ensino ali
ciai, mediante apresentação de relação oo.
minai de seus membros adultos e respeci
vos empregos e saiãrios. 

§ 5" As secretarias dos estabelecim& 
tos de ensino oficial serão responsáveis: 

a) pela aferição dá renda total das fa
mmas inscritas no programa; 
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b) pelo pagamento das bolsas, direta
mente aos pais ou' responsãveis legais dos 
alunos bolsistas. 

§ 6" Os aluros bolsistas deverão ter 
freqüência mínimade 90% às aulas, aferida 
mensalmente, e nível de aproveitamento es
colar considerado satisfatório pelo Conselho 
de Classe, formado pelo conjunto de seus 
professores. 

§ 72 O pagamento da bolsa será auto
maticamente suspenso se as condições es
tabelecidas no parágrafo anterior forem des
cumpridas. 

§ s• A implantação do programa de 
bolsas de eshljos será gradual, ao lortgo 
dos próximos 3 anos, e obedecerá a calen
dário fixado pelo Ministêrio da Educação e 
do Desporto. · 

§ 92 As despesas com o pagamenlo 
das bolsas de estudos serão custeadas por· 
dotação orçamentária destinada ao Ministé
rio da Educação e do Desporto. 

EMENDA N' 311 - PLEN 

Inclua-se, onde colber, o seguinte artigo: 

"Ar!. Nos sistemas Federal, Estadual e 
Municipal, inclusive nos estabeleclmenlos 
de ensino por eles supervisionados de lodos 
os níveis, graus e modalidades, é obrigatório 
o exercício da supervisão educacional por 
profissionais com habilitação específica. • 

EMENDA N'308- PLEN 

Acrescente-se nas Disposições Transitórias: 

"Ar!. O Poder Executivo encaminhará 
ao Congrésso Nacional projeto de lei crian
do um Conselho Nacional de Educação, 
sendo que, findo esse prazo sem o exercício 
da iniciativa, cessará o funcionamento de 
qualquer órgão assemelhado existente. • 

EMENDA N'260- PLEN 

TITULO VIl 
Dos Profissionais da Educação 

DaFonnaçao 

Art. A formação do profissionar da educação, 
obedecida uma base comum nacional, far-se-á em 
cursos específicos, de modo a atender aos objetivos 
dos diferentes níveis e modalidades do ensino e as 
caracteríslicas de cada !ase do desenvolvimento dos 
educandos. 

Ar!. A formação de docentes para atuar na 

educação básica far-se-á em níVei superior, em cur
so de licenciatura de graduação plena, admitida, 
como formação mínima para o exercício do magisté
rio na educação infantil e nas quatro primeiras séries 
do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, 
na modalidade normai. 

§ 1"- A preparação pedagógica do professor 
para as disciplinas de habilitação profiSSional no ní
vel médio deverá ser feita em curso de complemen
tação de estudos, de nível superior, em conformida
de com as dlretrizes gerais fixadas pelo Conselho 
Nacional de Educação e as normas do respectivo 
sistema de ensino. 

§ 2" Os sistemas de ensino, em suas áreas de 
jurisdição, promoverão a continuidade do aperfei
çoamento· e atualização do professor, assegurando 
em séus planos e orçamentos, recursos e condições 
materiais e Institucionais e vinculando essa atualiza
ção aos planos de carreira docente. 

§ 39. A política de Incentivo ao aperfeiçoamento 
do professor Incluirá formas regulares de especiali
zação, atualização e recurso aos meios de educa
ção à distância, assegurando, em qualquer caso, ali
vldades em sala de aula e avaliações periódicas. 

Ar!. A formação de profissionais de educação 
para administração, planejamento, lnspeção, super
visão e orientação educacional para a educação bá
sica, será feita em cursos. de graduação em pedago
gia ou em nível de pós-graduação, a critêrio da Insti
tuição de-ensino, garantida nesta formação, a base 
comum nacional. 

Ar!. Na preparação para o maglstêrio da edu
cação básica, será exigido estágio com duração mí
nima de 180 (cenlo e oitenta) horas, sob supervisão 
de instituição formadora, em escola do mesmo nível 
daquele onde Irá aluar o formando, de acordo com 
as normas estabelecidas pelo sistema de ensino. 

Art. A preparação para o exercício do magisté
rio superior far-se-á, preferencialmente, .em nível de 
pós-graduação, em cursos e programas de mestrado, 
doutorado e pós-doutorado, na forma prevista nos 
estatutos e regimentos das instituições de ensino. 

Parágrafo único. A equivalência de títulos de
penderá do que dispuserem os estatutos e regimen
to da instih.ição de ensino e do disposto em normas 
do Conselho Nacional de Educação. 

Art. Os sistemas de ensino e as Universidades 
poderão promover experiências alternativas, por pra
zo determinado, com diferentes modelos de estrutu
ras e organização, cunricular e administrativa, para 
formação de profissionais de educação, mediante 
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aprovação e acompanhamento do respectivo projeto 
pelo órgão normativo do sistema de ensino. 

Art Os sistemas de ensino promoverão a valo
rização dos profissionais da educação, asseguran
do-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos 
planos de carreira do magistério público: 

I - formação profissional, com aperfeiçoamento 
continuado, inclusive em serviço; 

n - piso salarial profissional; 
!H - condições adequadas de trabalho. 

EMENDA N" 134-A- PLEN 

No art 28, passa-se o caput à seguinte reda
ção: 

Art 28. O ensino fundamental, com' du
ração de oito anos, obrigalório a partir dos 
sete anos de idade, será gradativamente 
ampliado para J;JOVe anos de duração, in
cluindo-se a partir dos seis anos de idade, e 
terá por objetivos: 

EMENDA N" 30-PLEN 

Adicione-se o inciso III ao art. 62: 

Art 62 ···········-'··············--······ .. ·-········ 
I - ....................... ~ ..•..•.. ~.; ..... ; .........•... 

11- ···············-········-·-··-················· ... 
III- participar, observados os parãme-

tros de idade segundo legislação dos siste
mas de ensino, dos processos de gestão ad
ministrativa e de escolha de dirigentes das 
escolas plblicas; 

EMENDA N" 142-PLEN 

Substitua-se o parágrafo 1" do artigo 28, bem 
como seus incisos, pelo texto a seguir: 

§ 12 O ensino fundamental poderá ser 
ministrado, preferencialmente: 

I - nas séries iniciais, por docentes de 
turmas que ministrem a totalidade· ou a 
maioria dos Componentes curriculares; 

11- nas séries finais, por docentes es
pecializados por componente curricular. 

EMENDA N" 63-PLEN 

Substilu<\·Se o inciso IV do art 12, pas
sando-se à seguinte redação: 

Art 12. Os Municípios incumbir-se-ão 
de: 

I - ······-··•···········-·························-···· 
11 - ·····················--······ .. ··········-"·····;; ~ 
III- ............................... - ................... . 
IV- oferecer, com absoluta prioridade, 

o ensino fundamental e a educação infantil, 
permitida a atuação em outros níveis e mo
dalidade de ensino quando estiverem plena
mente atendidas as necessidades de sua 
área de competência. 

EMENDA N" 159-PLEN 

. Suprima-se no caput do art 30, a expressão 
com duração mínima de três anos, passando o dis
positivo a ter a seguinte redação: 

Art 30. O ensino médio, etapa final da 
educação básica, terá como finalidade: 

EMENDA N" 188-PLEN 

Dá-se ao artigo 39, inciso 11, a seguinte reda-
çã~ . 

Art 39. ·····················-····-··-··········· ... 
11 - de graduação, abertos a candida

tos que tenham concluído o ensino médio ou 
equivalente; 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votação 
da subemenda à Emenda n2 120, que tem preferên
cia regimental. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Sliplicy, nos termos do art 300, XVII, do Regimento 
Interno. (Pausa.) 

Como se trata de urna emenda de partido, e-o 
Senador Eduardo Suplicy não está presente no ple
nário, peço à Senadora Benedita da Silva, autora, 
para justificar a emenda, porque eu não queria julgar 
prejudicada na fcinna do Regimento. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ.)- Sr. 
Presidente, Sr<!s e Srs. Senadores, houve um enten
dimento de que ela já está contemplada. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa 
julga prejudicada a emenda 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Vamos 
proceder à votação em globo das emendas com pa
recer contrário pelo Relator. 

Peço aos Srs. Senadores que acompanhem 
nos respectivos avulsos. 

As emendas são de n2 s 5, 6, 11), 19, 23, 26, 
29, 32, 33, 36, 46, 57, 58, 68 a 70, 73, 7 4, 78, 79, 82 
a85, 89, 90, 99, 100, 104 a 108, 114, 115, 121, 122, 
126, 127, 129, 131,132, 134,135, 135-A, 139,141, 
143, 145, 146, 147, 148, 151, 155, 163, 165, 166, 
168, 171, 174, 177, 180, 184, 189, 190, 199, 206, 
209, 210, 212 a 214, 220, 222, 225, 227, 228, 231, 
238, 240, 241' 250, 252, 256, 263, 264, 270, 277, 
279, 294, 295, 297, 298, 303, 307, 309 e 31 O, res
salvadas as emendas destacadas. 
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Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam· as emendas 

anunciadas pela Mesa. com parecer contrário. quei
ram permanecer sentados. (Pausa) 

Rejeitadas. 

Soo as seguintes as emendas rejeita:fas: 

EMENDA N•S- PLEN 

Dê-se ao art. 2ª a seguinte redação: 

Art 2• A educação nacional, instru
mento da sociedade para proporção do 
exercício da cidadania, fundamentada nos 
ideais de igualdade, liberdade, solidari~ 
de, democracia, justiça social e felicidade 
humana, no trabalho consoante de riqueza, 
dignidade e bem-estar universais, tem por 
fins: 

I - o pleno desenvolvimento da pessoa 
humana e seu aperfeiçoamento; 

11 - a formação de cidadãos capazes 
de compreender criticamente idealidade so
cial e conscientes de seus direito.!J e_r6SJlOn.: Silbilldadilsi- - ···-··· - - - -

III - o preparo do cidadão para a com
preensão e o exercicio do trabalho, median
te acesso à cultura, ao conhecimento cienti
fico, tecnológico e artístico e ao desporto; 

IV - a produção e difusão do saber e 
do conhecimenfc; 

v - a valonzação e a promoção da 
vida; 

VI - a preparação do cidadão para efe
tiva participação política, desenvolvendo-lhe 
as potencialidades pessoais e os valores éti
cos· 

' VIl - o fortalecimenfc da soberania do 
pais, da unidade nacional. e da solidariedade 
internacional, pela construção de uma cida
dania contrária à exploração, opressão ou 
desrespeito ao f19mern, à natureza e ao pa
trimônio cultural da humanidade. 

EMENDA ~ 6- PLEN 

Substitua-se o art 2" pelo que se segue, in
cluindo os incisos: 

Art 2" A educáção nacional, instru
mento da sociedade para a promoção do 
exercicio da cidadania, fundamentada nos 
ideais de igualdade, liberdade, solidarieda
de, democracia, justiça social e felicidade 
humana, no trabalho corno fonte de riqueza, 

dignidade e bem-estir universais, tem por 
fins; 

1- o pleno desenvolvimento da pessoa 
humana e seu aperfeiçoamento; 

11 - a fonnaçã.o de cidadãos capazes 
de compreender criticamente a realidade so
cial e conscientes de seus direitos e respon
sabilidades; 

III - o preparo do cidadão para a com
preensão e o exercicio do trabalho mediante 
acesso à cultura, ao conhecimento cientifi
co. tecnológico e artístico e ao desporto; 

IV - a prdduçã.o e difusão do saber e 
do conhecimento; 

V - a valorização e a promoção da 
vida · 

EMENDA NO- 16 - PLEN 

Adicione-se o seguinte artigo corri o primeiro 
do Titulo renumerando-se os demais: 

Art A educação, direito fundamental 
de todos, é dever do Estado e da família, e 
com a colaboração-da-sociedade; cabendo 
ao Podar f'(blico. · 

1- assegurar a· todos o direito à edu
cação escolar básica, pública e gratuita, 
em igualdade de condjções de acesso e 
pennanência, além de outras prestações 
s~lementares quando e onde necessá
rias. 

11 - assegurar a todos que provarem 
condição de acesso, a educação superior, 
pública e gratuita na medida dos recursos 
do Estado, ou privada, como forma de ofer
ta complementar, financiada ou não pelos 
alunos. 

III - promover e estimiJar, com a cola
boração da família e da sociedade a educa
ção extra-escolar, pelos ÕIVersos processos 
disponíveis, incluindo os meios de comuni
cação. 

Parágrafo único. O acesso à educação 
escolar pública não sofrerá restrições decor
rentes de limite máximo de idade, observará 
modalidade e horários compatíveis com as 
características da clientela, inclusive aque
las devidas às obrigações de trabalho do 
ed~ndo e não dependerá, de medo ex
clusivo. dos recursos do Município ou do 
Estado, mas da soma e integração de to
dos os recursos disponíveis dos Poderes 
Plblicos. 
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EMENDA N2 19-PLEN 

Substituam-se os seguintes incisos do art 42 
pela redação abaixo, mantendo-se .os demais: 

"Art. 4" ................................................ . 
1- """""'"""""""'""""; ............. : ...... .. 
11 - garantia de acesso ao ensino fm

damental e supletivo gratuito para os que 
não o cursaram na idade própria; 

III - progressiva universalização e ex
tensão da obrigatoriedade do ensino médio 
e pré-escolar gratuitos; 

IV- ...................................................... . 
V- ....................................................... . 
VI- ...................................... .:: ......... c ... . 
VIl- ...................... : ............................. .. 
VIII - atendimento ao educando, no 

ensino fundamental, através de programas 
suplementares de material didático-esco
lar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde;• 

EMENDA N2 23-PLEN 

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. 

Acrescente-se ao art. 4", inciso VIII do projeto, 
após atendimenlo ao educando a expressão: na 
educação infantil; ficando assim redigido:· 

• Ar!. 4" ~ ................... ~.: ......... : ............ : .. . 

VIII - atendimento ao educando, na 
educação infantil e· ao ensino fundamental 
públicos, através de programas suplementa
res de material didâtico-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde.• 

. EMENDA N2 26-PLEN. · 

Dê-se ao § 12 e seu incisÔ I do art 52 a seguin-
te redação: · · · · 

"§ 12 Compete aos Estados com a co
laboração dos Municípios: 

I - realizar o censo esoolar;• 

EMENDA N2 29'-PLEN 

Dê-se, ao.art 6" a seguinte redaçãó: ' · 

Art. 6" - Além da educação básica gra
tuita, são direitos dos pais ou responsáveis 
e alunos: 

1 - receber informações sobre currícu
los, programas. avaliações do estabeleci
menlo de ensino, freqüência e rendimen1o 
dos alunos; 

11 - participar, observados os parâme
tros de idade segundo legislação dos siste
mas de ensino, dos processos de gestão ad
ministrativa e de escolha de dirigentes das 
escolas públicas; 

III :... ter acesso a estabelecímento de 
ensino com padrão mínimo de qualidade, 
avaliado pelo Poder Público, alcançando o 
mínimo de- dias letivos e horas-aula fixados 
nesta lei. 

· Parágrafo único. Cada sistema de en-
sino definirá os componentes do padrão de 
qualidade, observados obrigatoriamente as 
seguintes condições: 

a) regimento escolar aprovado pelo 
respectivo sistema; 

b) proje1o pedagógico discutido e apro
vado pela comunidade escolar; 

c) professores habilitados e com aces
so a formação continuada; 

d) professores com jornada de trabalho 
que comporte, no mínimo, 50% de horas ex
traclasse para preparação e avaliação do tra
balho pedagógico, pessoal e coletivarnente; 

e) nas escolas públicas, enquadramen
to dos professores em planos de carreira 
com vencimenlo inicial .nunca inferior ao 
Piso Salarial Profissional do Magistério; 

f) demais trabalhadores da educação 
profissionalizados ou em processo de habili
tação profissional; 

g) número máximo de 25 alunos em 
classe de pré-escola e alfabetização e 35 
alunos nas demais classes de ensino funda
mental e médio; 

h) equipamenro pedagógico tecnologi
camente atualizado e adequado às especifi
cações curriculares e regionais. 

EMENDA N2 32-PLEN 

Substituam-se o art 72, caput, e incisos pela 
seguinte redação: 

Ar!. 72 É dever dos pais e responsáveis 
matricular seus filhos menores e os que esti
verem sob sua guarda no ensino fundamen
tal e médio, zelando por sua freqüência e 
rendimenlo escolares, pela qualidade do en
sino e participando no que lhes couber na 
gestão da escola 

EMENDA N2 33-PLEN 

Acrescente-se ao art 72 o seguinte inciso: 
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III - participar da administração da es
cola através de seus representantes nos 
conselhos escolares e colaborar diretamente 
nas a!ividades programadas pela direção ou 
pelas lideranças de seu segmento. 

EMENDA Nl' 36-PLEN 

Inclua-se, no art. 8", os seguintes parágrafos: 

§ 12.- Na autorização de que trata o in
ciso 11, para o funcionamento de insti!Lições 
privadas de ensino, ou de seus cursos, o 
sistema de ensino competente deverá exigir, 
além da observância das diretrizes gerais 
desta lei e das nonnas específicas dos órgã
os· competentes, o atendimenlo aos seguin
tas requisitos: 

a) proposta pedagógica e de organiza.. 
ção institucional capazes de assegurar pa
drão de qualidade; 

b) participação da comunidade docen
te na definição das orientações pedagógicas 
da instituição; 

c) piso salarial nacional definido em lei 
e possibilidade de aperfeiçoamento do corpo 
docente; 

d) liberdade de crença e de expressão, 
vedada a discriminação de qualquer nature-
za; 

e) fiberdade de organização sindical, 
estudantil e associativa 

§ 22 - No caso de instituições de ensi
no superior, a aulorização obedecerá, ainda, 
ao disposlo no Capítúo IV desta lei e de
penderá, preliminarmente, do seu enquadra
menlo nas prioridades do plano nacional e 
dos planos estaduais de educação. 

EMENDA N2. 46-PLEN 

TITuLO V 
Da Organização da Educação Nacional 

Acrescenta-se ao arl 1 0: 

X - Garantir padrão de qWnclade, atra
vés da competência e da valorização dos 
profissionais da educação, .. assegurando
lhes condições de trabalho., 

EMENDA N2.S7-PLEN · 

Substitua-se ao art 11 , passando-se à seguin
te redação, onde foi alterado o inciso V e adicionado 
o inciso VI: 

Art 11. Os Estados incurnbir-se-ão de: 

1- ........................................................ . 
11- ............................................ : .......... . 
III- ...................................................... . 
IV- ..................................................... . 
V - assegurar o ensino fundamental e 

atuar prioritariamente no ensino médio, ga
rantindo á progressiva universalização e ex
tensão da obrigaloriedade. 

VI - oferecer o ensino regular e supleli- ·· 
vo a jovens e adultos e a formação dos pro
fissionais da educação básica. 

EMENDA NO- 58-PLEN 

TITULO V 
Da Organização da Educação Nacional 

Emenda substitutiva e aditiva ao art 11. 
Sl.bstitua-se o parágrafo único por parágrafo 12. 

e acrescente-se o parágrafo 22 com a seguinte reda
ção: 

§ 2" Para desempenhar as funções 
contidas nesta artigo, os Estados assesso
rar-se-ão do Conselho Setorial de Educação 
Básica. 

EMENDA NO- 68 - PLEN 

Sl.bstituam-se o caput e os incisos do art 13, 
passando-se à seguinte redação: 

Art 13. Os .estabelecimenlos de ensi
no, sob responsabilidade de seus órgãos de 
gestão, incumbir-se-ão, respeitadas as nor
mas comuns e as de seu sistema de ensino. 

I - elaborar e executar sua proposta 
pedagógica, avaliando suas metas segundo 
padrões de qualidade; 

11 - administrar seus profissionais e 
seus recursos materiais e financeiros, na 
forma da lei, buscando eficiência e eficâcia; 

III- velar pela execução do plano de 
trabalho de cada um de seus profissionais 
da educação e pelo cumprimenlo coletivo 
dos horários e calendários; 

IV - prover meios para recuperação 
dos alunos de rendimenms insuficiente e 
dos que se encontrarem em atraso em sua 
escolaridade; 

V - incentivar a organização na corru
niclade escolar dos segmenlos que a com
põem; 

VI - articular-se com as tammas e a 
comunidade para além dos órgãos de ges
tão institucional, criando processos de inte
gração da sociedade com a escola; 
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VIl - manter informados os órgãos do 
. sistema, os pais, os alunos e os profissio

nais da escola sobre o rendimento dos alu
nos e a execução das mela> pedagógicas. 

EMENDA III" 69- PLEN 

Substituam-se o caput e os illcisos do art 13, 
passandcHle à seguinte redação: 

Art 13. Os estabelecimentos de ensi
no, sob responsabilidade de seus órgãos de 
gestão, incumbir-sê-ão, respeitadas as nor
mas comuns e $ de seus s~lema de ensi
no, dentro de progressivos graus de aUtono-

mia, de: ·-····-············-······· .. ·-·····-······-···-·· 
I - elaborar e executar sua propoSta 

pedagógica, avaliando suas metas segundo 
progressivos padrões de qualidade; · 

11 - administrar seus recursos huma
nos, materiais e financeiros, na fonma da lei; 

III - velar pela elaboração e execução 
do plano de trabalho de cada um de seus 
docentes e pelo cumprimenlo colativo dos 
horários e calendários; 

fv-_- prover m8;os (laia recuperação 
dos alunos de menor rendimenlo; 

V - articular-se com as rammas e a co
munidade para além dos órgãos de geslao 
institucional, criando processos de integra
ção da sociedade com a escola; 

VI - infonmar os órgãos do sistema, os 
pais e responsáveis e os alunos sobre a fre
qüência e o rendimenlo escolar, bem como 
a execução da proposta pedagógica; 

VIl - incentivar a organização na co
munidade escolar dos segmentos que a 
compõem. 

EMENDA III" 70- PLEN 

Emenda Aditiva ao Art 13: 
Ao inciso I acrescentar, ao final: de fonma parti

cipativa, valorizando a experiência da comunidade. 

EMENDA III" 73- PLEN 

Substituam-se o caput e incisos do art 14 pela 
seguinte redação: 

Art 14, Os estabelecimenlos de ensino 
da educação básica pllllica e privada terão 
Regimento elaborado pela comunidade es
colar e aprovado pelo órgão nonmativo do 
respectivo sistem~ em que se estabelecem 
objetivos, estrutura administrativa e pedagó
gica, direitos e deveres dos profissionais, 

dos alunos e dos pais, obServadas as leis · 
em vigor e perseguidos os principias da li
berdade, da autonomia, da democracia, da 
participação e da qualidade. 

EMENDA III" 74- PLEN 

Substituam-se o caput e incisos do art 14 peta 
seguinte redação: ' 

Art 14, Os estabelecimentos de ensino . 
da educação básica pública e privada terão 
Regimento elaborado pela comunidade es
colar e aprovado pelo órgão normativo do 
respectivo sistema em que se estabelecem 
objetivos, estrutura administrativa e pedagó
gica. direitos e deveres dos profissionals, 
dos alunos e dos pais, observadas as leis 
em vigor e perseguidos os princípios da li
berdade, da autonomia, da democracia, da 
participação e da qualidade. 

EMENDA III" 78- PLEN 

. Suprimam-se os incisos I e 11 do art 15, pas-
sando o caput a ter a seguinte redação: 

------ -- -- -- -- --

Art 15. Os sistemas de ensino defini
rão as normas da gestão democrática do en
sino pít>lico na educação básica, de acordo 
com as suas peculiaridades, garantida a 
participação dos docentes e das comunida
des escolar e loCal em conselhos escolares 

. oü'êquivalentes. 

EMENDA III" 79- PLEN 

Sl.bstituam-se os incisos do art 15, passando
se à seguinte redação: 

Art 15. Os sistemas de ensino defini
rão as normas da gestão democrática do en
sino pít>lico na educação básica de acordo 
oom as suas peculiaridades e confomne os , 
seguintes princípios: , 

I - participação dos profissionais da ; 
educação na elaboração e execução do pno- ' 
jeto pedagógico e administrativo da escola; 

11 - participação dos segmentos da co
munidade escolar e local em conselhos es
colares ou equivalentes; 

III - liberdade de organização dos seg
menlos que COIT1JÕ9Ill a comunidade escolar; 

IV - participação dos segmentos da 
comunidade escolar na escolha de seus diri
gentes por eleição direta; 

V - participação de elementos indica
dos pelos sindicatos de trabalhadore-s· da 
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educação, grêmios estudantis e associações 
nos órgãos normativos municipais, esta
duais e nacional da educação. 

EMENDA N"- 82- PLEN 

TITULO V 
Da Organização da Educação Nacional 

Acrescenta-se ao Art. 15: 

I - ······················-···········-·-·-·-·-·H·-· --
11- ·····················-····················"·-·-·-· 
III - definindo a forma da escolha dos 

dirigentes das escolas públicas, resguarda a 
domprovação de competência técnica, admi
nistrando-se, entre outras: 

a) escolha pelo dirigente do órgão 
responsável pela administração da educa
ção; 

b) escolha pela comunidade escolar; 
c) concurso público. 
Parágrafo único. Quando se tratar de 

institúções de ensino superior, serão obser
vadas as disposições específicas desta Lei. 

EMENDA N"-83 -PLEN 

Dê-se ao caput do art 16 a seguinte redação: 

Art. 16. Os sistemas de ensino assegu
rarão aos estabelecimentos que os integram 
condições para que eles exerçam cada vez 
mais plenamente sua autonomia pedagógi
ca, administrativa e de gestão financeira, ob
servadas as normas gerais de direito finan
ceiro. 

EMENDA N"- 84- PLEN 

Dê-se ao art. 16 a seguinte redação: 

Art. 16. Os sistemas de ensino assegu
rarão aos estabelecimentos de ensino que 
os integram autonomia pedagógica, adm~ 
nistrativa e de gestão financeira, observa
das as normas gerais de direitõ financeiro 
público: 

EMENDA No- 85- PLEN 

Dê-se, ao arl 16, a seguinte redação: 

' Art. 16. Os órgãos normativos dos sis
temas de ensino assegura$>. às unidades 
escolares plblicas que os integram, autono
mia pedagógica, administrativa e de gestão 
financeira, observando, em relação às insti
tuições de Ensino Superior, o disposto no 
Capítulo IV. 

§ 1 ~ A autonomia da gestão financeira 

da escola, em qualquer nível, incluirá a com
petência para o ordenamen10 e a execução 
de gas10s rotineiros de manutenção e cus
teio, excetuados os relativos à pessoal. 

§ 2~ O sistema de ensino dos Estados 
deverá descentralizar as decisões e contro
les de caráter pedagógico, administrativo e 
financeiro. 

EMENDA N"- 89- PLEN 

Acrescente-se ao art 19 o seguinte Parágrafo 
único: 

Parágrafo único. OS municípios que 
não apresentarem condições de administrar 
seu próprio sistema de ensino serão assisti
dos pelo sistema estadual, através de coo- · 
peração técnica orientada para a autonomia 
municipal. 

EMENDA N"-90- PLEN 

Adite-se este artigo, após o Art. 19, com a se
guinte redação, renumerando-se os seguintes: 

Art. .•• Os sistemas dos Estado, do Dis
trito Federal e dos Municípios contarão com 
um órgão executivo exclusivo para as funçõ
es da educação e com Conselhos Normati
vos com funções e composição análogos ao 
CNE .. . . . · 

Parágrafo únieo. A não-existência de 
um órgão normativo da educação no municí
pio significa a descaracterização de seu sis- . 

· tema, passando as escolas de sua rede a 
constituir parte do sistema de ensino do res
pectivo Estado; 

EMENDA N"-99- PLEN 

Acrescente-se· ao Art. 20, reilumerando-se os 
demais, o seguinte inciso: 

I - Educação Infantil. 

EMENDA N"- 1 00 - PLEN 

TITULO VI 
Dos Nlveis e das Modalidades de Educação 

e Ensino 

CAPITULO I 
Das DlsposlçOes Comuns 

Art. 20. Acrescentar um novo inciso I e renu-
merar os demais: 

l- educação infantil; 
11 - educação básica; 
III -educação superior. 
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EMENDA N2 104- PLEN 

Dê-se ao caput do art 21 a seguinte redação: 

Arl 21. A educação básica, composta 
pelo ensino fundamental e pelo ensino mé
dio, poderá organizar-se por séries anuais; 
períodos semestrais; ciclos; grupos desse
nados, com base na idade, competências e 
outros critérios, além de outras formas de 
organização, sempre que o interesse do pro
cesso de aprendizagem assim o recomendar. 

EMENDA N2 1 05- PLEN 

Substituam-se o caput e o § 22 do art 21, pela 
seguinte redação: 

Arl21. O ensino fundamental e médio, 
poderá organizar-se por séries semestrais e 
outros; ciclos; grupos desseriaclos, com 
base na idade, competências e outros critê
rios, além de outras formas de organização, 
sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar. 

EMENDA N2 1 06- PLEN 

Substituam-se o caput e o § 22 do art 21, pela 
seguinte redação: 

Art. 21. O ensino fundamental e mé
dio, poderá organizar-se por séries se
mestrais e outros; ciclos; grupos desse
nados, com base! na idade, competências 
e outros critérios, além de outras formas 
de organização, sempre que o interesse 
do processo de aprendizagem assim o 
recomendar. 

§ 12 ······················-~·-····-·····-·············-· -
§ 22 O calendário esçolar deverá ade-

quar-se às peculiaridades regionais, inclusi
ve climáticas e econômicas, a critério do 
respectivo sistema de ensino, sem com isso 
reduzir a carga horária letiva prevista nesta 
Lei. 

EMENDA N2 107- PLEN 

T[TULOVI 
Dos Nfveis das Modalidades de Educaçllo 

e Ensino 

CAP[TULOII 
Da Educação Básica 

SEÇÃOI 
Das DisposiçOes Gerais 

Arl 21. Suprimir a expressão educação infantil. 

EMENDA N2108- PLEN 

Substituam-se o caput e o § 2" do arl:. 21 , pas
sando-se à seguinte redação 

Arl 21. O ensino fundamenfal e médio 
poderá organizar-se por séries anuais e pe
ríodos semestrais; grupos desseriados, com 
base na idade, competências nrulros crité
rios, além de outras formas de organização, 
sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o reCOiri!Odar. 

§ 12 A escola podelá reclassificar os 
alunos, inclusive quando se lm!a d'e transfe
rências entre estabelecimentos siluados no 
País e no exterior, tendo como base as nor
mas curriculares gerais; 

§ 22 O calendário escolar deverá ade
quar-se às pecu~aridacles regionais, inclusi
ve climáticas e econômi:as; a critério do 
respectivo sistema de ensino, sem com isso 
reduzir a carga le!iva previstanesla Lei. 

EMENDA N21 í 4- PlEN 

Substif:ua..se o caputdo artigo23pelo seguinte: 

Art. 23. Os currictlos da ensino funda
mental e médio terão uma base nacional co
mum, estabelecidà pela União; deslacando, 
obrigatoriamente, o es!udo da língua portu
guesa e da mateinática, o canhecimenlO do 
mundo físico e natural e da real"ldade social 
e his1órica, que poderá ser campfementada 
em cada sistema de ensina e, se fOr o caso, 
em cada estabelecimento, CMI' uma parte 
diversificada, de modo a assegu.ar o respei
to aos valores culturais e artíStiCos nacio-

- · nais, regionais e locais.' 

EMENDA N2115- PLEN 

Dê-se ao art. 23, a seguinte redaçá<ll: 

Art. 23. Os curriclios cb.ensino funda
mental e médio devem destatar; obrigalOria
mente, o estudo da língua portUguesa e da 
matemática, o conhecimentl do mundo físi
co e natural e a reaiidade social e histórica, 
especialmente do Brasil, nos termos do art 
24 § 1~daCF. 

§ 1 g São também COifllOOOnles curri
culares obrigatórios do ensino lbndamental 
e médio, o estudo da arte. a educação física 
e a partir da quinta série do ensino funda
mental, o es11Jdo de pelo menos. u-na língua 
estrangeira moderna, cuja escolfia ficará a 
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cargo da comunidade escolar dentro das 
possibilidades da instituição; 

§2'0s conteúdos curriculares do ensi
no fundamental e médio observarão, ainda, 
as seguintes diretrizes, para ·o respectivo 
tratamento multidisciplinar e integrado: 

I - educação ambiental e programas 
de saúde; 

11 - ensino dos direitos, deveres e ga
rantias fundamentais; 

III - desenvolvimento de critérios de 
leitura dos meios de comunicação social; 

IV- iniciação tecnológica; 
V- orientação para· o trabalho. 
§ 3' Os sistemas de ensino promove

rão o desporto educacional e apoiarão as 
práticas desportivas não--formais; 

§ 4' Os conteúdos relativos aos conhe
cimentos especificados no caput devem 
abranger uma base nacional comum a ser 
complementada pelos demais conteúdos 
curric~ares especificados neste artigo, e, 
em cada sistema de ensino e estabeleci
mento escolar, por uma parte diversificada, 
exigida pelas características regionais e fo.. 
cais da cultura, da economia e da clientela; 

§ 5' O tratamento dos conteúdos curri
culares deverá levar em conta o ponto de 
partida de aprendizado do aluno, a sua práti
ca escolar anterior, o seu meio--ambiente so
cial e familiar e, quando for o caso, as suas 
condições de trabalho; 

§ li' De acordo com diretrizes dos sis
temas de ensino competentes, os conteúdos 
curric~ares especificados neste artigo serão 
desenvolvk:fos, de forma introdutória, na pré
escola 

EMENDA NQ 121·- PLEN 

Suprima-se do inciso 11, art 24, a seguinte ex
pressão de escolaridade, passando a ter a seguinte 
redação: ·· 

11 - consideração das condições dos 
alunos ·em cada estabelecimento. 

EMENDA N2 122 - PLEN 
I 

lnciua-se no artigo 24 o seguinte inciso, renu
meíal1do-os-demais: ------- -- ·-- - --------- ---

11 - Tratamento multidisciplinar e inte
grado de educação ambiental e programas 
de saúde, iniciação tecnológica e orientação 
para o "abalho. 

EMENDA N" 126-PLEN 

Dê-se ao art. 25 do projeto a seguinte redação: 

"Art. 25. A educação infantil tem como 
finalidades: 

I - o desenvolvimento integral da crian
ça até seis anos de idade, em seus aspec
tos físico, psicológico, inteleclual e social, 
complementando a ação da fannflia e da oo
munidade; 

11 - a ampliação das experiências e do 
oonhecimento da criança, estimulando seu 
interesse pelo processo de transfomnação da 
natureza e pela convivência em sociedade. • 

EMENDA N" 127-PLEN 

Inclua-se no artigo 26 o seguinte parágrafo: 

"Parágrafo - As instituições públicas 
de educação infantil poderão atender crian
ças necessitadas de cuidados especiais, 
após avaliação competente, com atendimen
to específico em escola ou serviço especiali
zado." 

EMENDA N" 129-PLEN 

Acrescente-se, após o art 27, o Seguinte artigo 
ao Projeto: 

"Art. 28. As ·empresas. excetuadas as 
microempresas e as que empreguem menos 
de 30 (trinta) trabalhadores. deverão manter 
creches e prê-escolas, diretamente ou me
diante oonvênio para os filhos e depend
entes dos seus empregados. • 

EMENDA N" 131-PLEN· 

Jricluií" ilrtigi>, onde cot.iler, no Gapítulo da Edu
cação Infantil, com a seguinte redação: 

"Artigo ( ... ) As. empresas, excetuadas 
as microempresas e aS' que empreguem me
nos de 30 (trinta) trabalhadores, oferecerão 
creches e pré-escolas, diretamente ou me
diante convênios, para os filhos e depend
entes dos seus empregados. 

Parágrafo uniêo. O cumprimento des
se dever independe.do recolhimento da con
tribuição social do salário--educação.• 

-EMENDAW-132-f'LEN ··············· f 
/inclua-se o artigo que se segue onde couber 

na Seção 11, Capítulo 11, da Educação lntantil. 

• Art. As propostas curriculares da edu
cação infantil serão articuladas com o ensi-
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no fundamental, levando em conta, na sua 
concepção e administração, o grau de de
senvolvimento da criança. a diversidade so
cial e cultural das populações infantis e os 
conteúdos que se pretende desenvolver." 

EMENDA Nº 134-PLEN 

Suprima-se. no caput art. 28, a expressão com 
duração mínima de oito anos. obrigatório a partir dos 
sete anos de idade, passando o disposifivc a·ler a 
seguinte redação: -

"Art. 28. O ensino fundamental terá por 
objetivo a formação básica do cidadão. me
d~ante:" 

EMENDA Nº 135-PLEN 

Dê-se ao caput do art. 28, a seguinte redação: 

Art. 28. O ensino fuldamental com dura
ção mínima de oito anos, obrigatório a partir 
pelo menos dos sete anos de idade, terá por 
objetivo a formação básica do cidadão me
diante: 

EMENDA Nº 135/A-PLEN 

Dê-se ao caput do art. 28, a seguinte redação: 

Art. 28. O ensino fundamental com du
ração mínima de nove anos, obrigatório a 
partir, dos seis anos de idade, terá por obje
tivo a formação básica do cidadão mediante: 

EMENDA Nº 139-PLEN ... 

Dê-se ao § 1• do art. 28 a seguinte redação: 

Art 28 ............................... ----···--· 
§ 1• O ensino fundamental compreen

derá dois cicios, assim caracterizados: 

EMENDA filO 141-PLEN .. 

TÍTULOS VI 
Dos níveis e das modalidades de Educaçllo e Ensino 

CAPITULO 11 . 
Da Educação Básica 

SECÃO III .. 
Do Ensino.Fundamental 

Art. 28 § 1• Os ciclos nos quais se desdobra o 
ensino fundamental são assim caracterizados: 

EMENDA Nº 143-PLEN 

Dê-se a seguinte redação ao § 1• do art. 28, 
renumer:ando-se os demais: 

§ 1• é facultado aos sistemas de ensi
no deseobrar o ensino fundamental em dois 

ou mais cicios, com a finalidade de assegu
rar condições para a permanência dos edu· 
candos. 

§ 2"- Quando o ensino fundamentei for 
desdobrado em dois ciclos: 

I - o primeiro será definido, basica
mente, por estar a cargo de docentes que 
ministrem a totalidade ou a maioria dos 
componentes curriculares; 

11 .:. o segundo será definido, basica
mente, por estar a cargo de docentes espe
cializados por componente curricular. 

EMENDA Nº-145-PLEN 

TÍTULO VI 
Dos níveis e das Modalidades de Educação e Ensino 

CAPÍTULO li 
Da Educação Básica 

SEÇÃOIII 
Dos Ensino Fundamental 

Art 28 § 2"- Suprimir o artigo, que passa a ser 
Artigo das Disposições T rans~órias. 

EMENDA Nº-146-PLEN 

Dê-se ao § 2• do art. 28 a seguinte redação: 

§ 2"- A extensão do ensino fundamental 
poderá, facultativamente, ser ampliada para 

. nove anos de duração, iniciando-se aos seis 
· anos de idade. 

EMENDA Nº-147-PLEN 

~.. O parágrafo 22 do art. 28 passa a ter a seguin-
te rEidação: · - · 

Art·28 ..... : ...... : ................................. .. 
§ 22 A extensão do ensino fundamental 

poderá ser ampliada para nove anos de du
ração, iniciando-se aos 6 anos de idade. 

" EMEfll DA Nº- 148-PLEN 

Dê-se ao § 2"- do art. 28 a seguinte redação: 

Art 28 ...................................... - .. --.. . 
§ 22 A extensão do ensino fundamental 

poderá ser ampliada para nove anos de du
ração, iniciando-se aos seis anos de idade. 

EMENDA Nº-151-PLEN 

Suprimam-se os §§ 40 e 5" do art. 28 do proje
to, renumerando-se o seguinte. 

EMENDA Nº-155-PLEN 

Suprima-se o § ~do art. 29. 
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EMENDA N"-163-PLEN 

Suprima-se o parágrafo 1• do 3rt. 30, bom 
como seus incisos, acrescentando um artigo, com a 
seguinte redação: 

Art .•. o currículo do ensino médio ob- . 
servará o disposto na Seção I do presente 
capítulo e as seguintes diretrizes: 

I - destacará a educação tecnológica 
básica; a compreensão do significado da 
ciência, das letras e das artes; o processo 
histórico de transformação da sociedade e 
da cultura; a língua portuguesa como instru
mento de comunicação, acesso ao conheci
mento e exercício da cidadania; 

11 - adotará metodologias de ensino e 
de avaliação que estimulem a iniciativa dos 
estudantes; 

III - incluirá, além de uma língua es
trangeira como disciplina obrigatória, outra 
de carãter optatiVa; 

IV - incluirá, obrigatoriamente, compo
nentes de filosofia, antropologia, psicologia, 
sociologia, economia e ciência política nos 
programas das disciplinas sociais, dentro ou 
além da Geografia e História 

Parágrafo único - Os conteúdos, as 
metodologias e as formas de avaliação se
rão organizados· de tal forma que ao final do 
ensino médio o educando demonstre: 

I - domínio dos princípios cientificas e 
tecnológicos que presidem a produção mo- · 
dema; · 

11 - conhecimento das fonmas contem-
porâneas de linguagem. · 

III - domínio dos conhecimentos sócio
históricos necessários ao exercício da cida
dania 

EMENDA N" 165-PLEN 

Inclua-se o § 30- no artigo 30, i:om a seguinte 
redação: 

§ 3º- As disciplinas de Sociologia e Filo
sofia integram obrigatoriamente o currículo 
do ensino médio. 

EMENDA N"- 166-PLEN 

Dê-se ao parãgrafo único do art. 30 a seguinte 
redação: 

Parágrafo único. O ensino médio terá como ob
jetivos: 

a) o domínio dos princípios cientificas 

e tecnológicos que presidem a produção 
modema; 

b) o conhecimento das fonmas contem
porâneas de linguagem; 

c) o domfnio dos conhecimentos sócio
históricos necessários ao exercício da cida
dania 

EMENDA N~ 168 -PLEN 

Adita-se, após o art. 30, um novo artigo, renu
merando-se os demais: 

Art .•• O ensino médio poderá, median
te ampliação de sua duração e carga horá
ria, incluir objetivos de educação profissip
nal. 

§ 12. Observadas as diretrizes do Con
selho Nacional de Educação, caberá aos ór
gãos normativos dos sistemas de ensino re
gulamentar as alternativas de educação pro
fissional, tendo em vista as peculiaridades 
regionais e as condições disponíveis em 
cada instituição.. 

§ 2" Independentemente de regula
mentação de outras, ficam definidas as mo
dalidades Nonmal e T é<;nica, como área de 
educaçãO profissional que podenão ser ofe
.r~i5fi!S pelas instituições de ensino médio 
em todo país, que, quando dedicadas a uma 
dessas .modalidades, usarão a denominação 
de EScola Nonmal ou Escola Té<;nica 

§ ao. A modalidade Normal se destina à 
preparação de professores para a educação 
infantil e as séries iniciais do ensino funda
mental· e· outros profissionais· da educação 
básica, devendo o ciJnrict.io incluir, além dos 
conteúdos do ensino básico, os conteúdos 
pedagógicos necessários à prática docente 
e ao domínio teórico-prático. do processo 
educativo e as tecnologias educacionais, no 
caso da .prepaneção de professores, e os 
conteúdos técnicos de cada habilitação não
docente. 

§ 4ll. A modalidade Técnica se destina 
a preparar pessoal técnico de nível interme
diário, habilitado para atuar em equipes de 
pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, 
no processo produtivo e na prestação de 
serviços à população, devendo o currículo 
abranger, além da formação báSica comum, 

· conteúdos tecnológicos específicos neces
sários às especializações técnicas ofereci-
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das, que serão definidas pelo sistema de en
sino. 

§ 5º' A duração mfnima para as modali
dades previstas nos parágrafos 3" e 4" será 
de quatro anos, totalizando uma carga horá
ria global de 3.200 horas de trabalho esoo
lar. 

EMENDA N~ 171-PLEN 

Substitua-se a expressão educação de jovens 
e adultos por educação supletiva da denominação 
da Seção IV e art 32: 

Seção IV- Da educação supletiva 
Art. 32 - A educação supletiva será destinada 

àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de 
estudos no ensino fundamental e médio na idade 
própria 

EMENDA W 174- PLEN 

Dê-se ao§ 1" d~ art 33 a seguinte redação: 

Art. 33 ............................................... .. 
§ 1" Os exames a que se refere o ca

put deste artigo se realizarão: 
a) no nfvel de conclusão do ensino fun

damental, para os maiores de dezassete 
anos; 

b) no nfvel de conclusão do ensino mê
dio, para os maiores d~ vinte anos. . . . 

EMENDA W 177- PLEN. 

Acrescenta na Seção V, nove. artigo, à,ós o 
37, renumerando-se os demais. · 

Art. ... As escolas técnicas, os centros 
de formação profissional e as instill.ições de 
ensino superior,. poderão· oferecer cursos 
complementares ao ensino médio, de dura
ção variável, fornecendo habiliiações espe
ciais. 

EMENDA N• 180- PLEN 

Dê-se ao art. 38 a seguinte redação: • 

"Art. 38. O ensino s(Jperior terá por fi
nalidade: 

I - Estimular a criação cultural e o de
senvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 

11 - Formar diplomados nas diferentes 
áreas de conhecimento, ap!os para a inser
ção em setores profiSSionais e para a partici
pação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, e colaborar na sua formação con
tínua; 

III - Incentivar o trabalho de pesquisa e 
investigação científica, visando o desenvol
vimen!o da ciência e da tecnologia e da cria· 
ção e difusão da clitura, e, desse modo, de
senvolver o entendimento do homem e do 
meio em que vive. 

IV - Promover a divulgação de conhe- · 
cimen!os cuRurais, científicos e técnicos que 
constituem patrimõnio da humanidade e co
municar o saber através do ensino, de publi
cações ou de outras formas de comunica
ção; 

V - Suscitar o desejo permanente de 
aperfeiçoamen!o cuRural e profissional ,e 
possibilitar a correspondente concretização, 
integrando os conhecimentos que vão sendo 
adquiridos numa estrutura intelectual siste
matizadora do conhecimento de cada :gera
ção; 

VI - Estimular o conhecimento dos pro
blemas do mundo presente, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviços espe
cializados à comunidade e estabelecer com 
esta uma relação de reciprocidade; 

VIl - Continuar a formação cultural e 
profissional dos cidadãos pela promoção de 
formas adequadas ele extensão cuRural." 

EMENDA N• 184-PLEN 

Suprima-se o inciso I do art. 39, rehumeraiido-
se os demais. · · 

EMENDA N• 189- PLEN 

Dê-se nova redação ao 'art 40: 

"Art. 40. As instituições de educação 
superior adotarão, entre outras, ii5 seguintes 
formas de organização: 

I - lnstitu!os, faculdades ou centros de 
ensino superior; 

11 - Universidades." 

EMENDA W 190- PLEN 

· Dê-se aos inCisos I e n:do art 40; a seguinte 
· rédãção; e suprima-se o inciso III. 

"I - Universidades, que podem ser 
constituídas 'por escolas, institutos ou facul0 

dadas diferenciadas e ou por departarnen!os 
ou outras unidades e obedecem ao princípio · 
da indissociabilidade entre ensino, pesquisá 
eextensão. · 

11 ~ Isoladas, que podem ser identifica
das como unidades específicas denomina-
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das escolas, institutos ou faculdades dife
renciadas e ou por departamentos. • 

EMENDA N• 199- PLEN 

Suprima-se o § 2"- do art. 42. 

EMENDA Nº- 206- PLEN 

Suprimir dos §§ 2.2 e 3" do art. 44, do Projeto 
Substitutivo ao PLC ~ 101, de 1993, apalavra públi
cas. 

EMENDA N_. 209- PLEN 

Suprima-5e o art 46, bem como o respectivo 
parágrafo único. 

EMENDA N•210- PLEN 

Suprima-5e o parágrafo único do art. 45. 

EMENDA N• 212- PLEN 

Suprima-5e o parágrafo único do art. 45. 

EMENDA N• 213- PLEN 

Dê-se ao parágrafo único do art. 46 a seguinte 
redação: 

45. 

Art 45 ........................................ -······-
Parágrafo único. As instituições de en

sino superior poderão conceder certificados 
de estudos superiores parciais, de diferentes 
níveis de abrangência, aos alunos que acu
mulem créditos em disciplinas correlaciona
das. 

EMENDA N• 214- PLEN 

Dê-5e nova redação ao parágrafo único do art. 

Art 46 ...................................... -·-··-·--
Parág,.,.fo único. As ·instituiÇÕes· de en

sino superior poderão conceder declaração, 
contendo o nome, carga horária e grau das 
disciplinas cursadas. 

EMENDA Nº- 220- PLEN 

Suprima-se no caput do art. 46 a seguinte ex
pressão .•. livre o exercício das profissões, passando 
a ter a SBQuinte redação: 

Art 46. É exigida a qualificação espe
cial, na forma da lei, nas áreas da saúde, da 
engenharia e do direito. 

EMENDA N• 222- PLEN 

Substitua-se o disposto no art. 47 pela seguinte 
redação: 

Art 47. São caracterfsticas da universi· 
dade: 

1 - pluralidade de áreas do conheci· 
mento no ensino de graduação, admitida a 
ênfase em determinadas áreas do saber; 

11 - produção comprovada, de nível 
efetivamente acadêmico; 

III - institucionalização da pesquisa e 
desenvolvimento de programas de pós1Jra
duação, em nívei de mestrado e de doutora
do; 

IV - desenvolvimento de a!ividades de 
extensão; 

V - docentes qualificados conforme o 
disposto no art. 59, em sua maioria em regi· 
me de tempo integral, da qual, no mínimo 
30% com titulo acadêmico de doutor. 

Parágrafo único. É facultada a criação 
de Universidades especializadas por campo 
do saber. 

EMENDA Nº- 225- PLEN 

Adicionar ao inciso 11 do art 47, do ·ProjeiO 
Substitutivo ao PLC ~ 101, de 1993, após a expres

-são em nível de •.• , a palavra especialização, ficando 
o inciso com a seguinte redação: 

Art 47 .............. ; ................................ . 
1- ...................................................... . 
11 ...: maioria de seus dócentes em regi· 

me de tempo integral e com titulação em ní· 
vel de especialização, mestrado e doutora
do. 

EMENDA N• 227- PLEN 

Substitua-se no inciso 11 do art 47 a expressão 
tempo integral por dedicação exclusiva 

EMENDA Nº- 228- PLEN 

Dê-5e ao parágrafo único do art 47 a seguinte 
redação: 

Parágrafo único. É facuitada a criação 
de universidades especializadas por campo 
de saber, que receberão a denorrúnação de 
escola superior. 

EMENDA Nº- 231 - PLEN 

TÍTULO VI 
Dos Nfveis e elas Modalidades c!<> Educação 

e Ensino 

CAPÍTULO IV 
Do Ensino Superior 

· Art 48. Adicionar parágrafo único: 
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Parágrafo único. As universidades par
ticulares aplica-se no que diz respeito ao in
ciso I, o art. 209, inciso 11 da Constituição 
Federal. 

EMENDA N~ 238- PLEN 

Dê-se ao caput do art. 53 a seguinte redação: 

Art. 53. Nas instituições pCblicas de 
ensino superior, o professor ficará obrigado 
ao mínimo de oito horas semanais de aulas, 
excetuado aquele que ocupar funções de di
ração. 

EMENDA N~ 240- PLEN 

Suprima-se o inciso III do art. 54. 

EMENDA~ 241 - PLEN 

Modifique-se o Inciso III do art. 54, dando-lhe a 
seguinte redação: 

III - Formação profissional de docentes 
e especialistas preferencialmente em nível 
superior. 

EMENDA~ 250- PLEN 

Acrescente-se ao art. 57 do Substitutivo do Se
nador Darcy Ribeiro, o seguiilte parágrafo único: 

"Art. 57. • •••••••••••••••••••••••• : •••• : .............. .. 
Parágrafo único. Será da competência 

dos Conselhos Estaduais de Educação nor
malizar os requisitos· mínimos para o ingres
so na carreira do magistério onde ocorrer a 
deficiência de profissionais habilitados. • 

EMENDA~ 252- PLEN 

Suprima-se o parágrafo. único do art. 59. 

EMENDA~ 256- PLEN 

"I - Formação profissional, com aper
feiçoamento continuado, inclusive em servi
ço, especialmente nas áreas de administra
ção escolar, supervisão pedagógica e orien
tação edu:acional." 

EMENDA N~263- PLEN 

Dê-se ao caput do art. 62 a seguinte redação: 

"Art. 62. Das receitas resultantes de 
impostos, compreendidas as provenientes 
de transferências, a União aplicará nunca 
menos de dezoito e os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios nunca menos de 
vinte e cinco por cento ou o que constar a 
mais nas respectiyas Constituições ou Leis 

Orgânicas, na manutenção e desenvolvi
mento do ensino." 

EMENDA N2 264- PLEN 

Substitua-se o caput do art. 62, passando-se à 
seguinte redação: 

Arl 62. A União aplicará, anualmente, 
nunca menos de dezoito, e os Estados, o 
DiStrito Federal e os Municípios vinte e cinco 
por cento ou o que consta nas respectivas 
Constituições ou Leis Orgânicas, da receita 
resultante de impostos, compreendidas as 
transferências constitucionais, na manuten
ção e desenvolvimento do ensino público. 

EMENDA N2 270- PLEN 

Altere-se o inciso 11 do art. 63, retirando as ex
pressões aquisição e construção, e acrescente-se 
parágrafo único, de conteúdo correlato, ao mesmo 
art. 63: 

Art 63. Considerar-se-ão como de ma
nutenção e desenvolvimento do ensino as 
despesas realizadas com vista à consecu
ção dos objetivos básicos das instituições 
educacionais de todos os .níveis, compreen
dendo as que se destinam a: 

11 - manute~ção e conservação de ins
talações e equipamentos; 

Parágrafo único. Os sistemas de ensi
no, para atendimento a poffticas educacio
nais regionais ou locais, poderão considerar, 
além das previstas neste artigo, as despe
sas com aquisição e com construção de ins
talações e equipamentos, diretamente vincu
ladas ao ensino, como despesas de manu
tenção e desenvolvimento do ensino. 

EMENDA N~ 277- PLEN 

Inclua-se o seguinte inciso VI no art. 64: 

VI - manutenção de pessoal inativo e 
de pensionistas. 

EMENDA W 279- PLEN 

Acrescente-se ao art. 64 o seguinte inciso: 

VI - pagamento de inativos e pensio
nistas. 

EMENDA N~ 294- PLEN 

O Art 7 4 é renumerado para Art 56 e passa a 
ter a seguinte redação, promovendo-se a renumera
ção que se fizer necessária dos demais: 
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Art 56. Os órgãos normativos dos sis
temas. de ensino estabelecerão critérios de 
caracterização das instituições privadas, 
sem fins lucrativos, com atuação em educa
ção especial, para fins de apoio técnico e fi
nanceiro pelo poder público. 

EMENDA NQ 295- PLEN 

lnclua-5e o inciso V, no § 2", do Artigo 75 

Art 75 ..•••.••••.••••••..•.••.•.••••••......••••••••••.•. 

§ 2" ·············-····-···········-···················· 
I - ························································· 
11 - ···················································--· .. 
III - •••••.•••.••••••••.•••••.••.•..••.......••••••••••••.. : 

IV-. ···························'····'····•···•············ 
V - preparar o educando da comunida-

de indígena para o exercício da cidadania, 
tal como expresso no artigo 2" desta Lei. 

EMENDA NQ297- PLEN 

Inclua-5e onde couber: 

Art - O Sistema de Ensino da União, 
em artic!Jação com Estados e Municípios, 
assegurará que as escolas situadas em 
áreas indígenas ou em suas proximidades 
observem as características especiais da 
educação nas comunidades indígenas, es!a" 
belecidas nos artigos anteriores, inclusive 
quanto à formação permanente de professo
res indígenas, por meio de atualização e 
acompanhamen10 regular do processo je 
educação escolar. · 

§ 1 Q Nos aspec10s pertinentes à educa
ção escolar indfgena, as definições de exe
cução da mesma deverão ser de competên-· 
cia de órgão .normativo específico vinculado. 
ao ministério da área 

§ 2" · A União utilizará mecanismos 
compensatórios de modo a garantir a cola
boração de E!;tados e Municípios na oferta 
da educação esealar indígena, inclusive fi
nanceira, integrando-se esta, nos percen
tuais obrigatórios de investimentos na edu
cação escolar a que estão sujei10s Estados 
e Municípios. 

§ 3" É obrigatória a isonomia salarial 
entre professores índios e não-índios. 

§ <J2. Aplica-se à educação escolar indí
gena, no que couber, o disposto no capítulo 
que se retere à Organização da Educação 
Nacional nesta Lei. 

mais: 

EMENDA NQ 298- PLEN 

lnclua-5e onde couber: 

Art. - A educação escolar indígena 
será garantida com dotações ordinárias do 
orçamento da União, Estados e Municípios e 
com recursos específicos da agência federal 
de fomen10 à cultura e da assistência aos ín
dios, que terá os seguintes objetivos. 

EMENDA NQ 303- PLEN 

lnclua-5e o artigo 77, renumerande-5e os de-

Art. 77. As normas para produção, con
trole e avaliação de programas de educação . 
à distância e a autorização para a sua im
plantação caberão ao órgão normativo do 
sistema de ensino do Estado, observadas as 
diretrizes do Conselho. Nacional de Educa
ção. 

§ 1 Q Na educação infanl!l e no ensino 
fundamental a educação à distância desem
penhará apenas função complementar. 

§ 2Q A educação à distância deve ser 
utilizada, preferencialmente, em programas 
destinados a jovens e adultos engajados no 
trabalho produtivo ou a pessoas na terceira 
idade, com características de educação con
tinuada, para aperfeiçoamento profissional 
ou enriquecimento cultural. 

§ 3" Para programas de educação pro
fissional em nível médio, com litulação de 
validade nacional, a regulamentação e auto
rização caberão ao órgão normativo do sis
tema de ensino re~vo. 

§ 4Q Quando se · ti'átar de programa 
destinado ao Ensino Superior, que conceda 
diploma de validade nacional, a iniciativa e 
a competência para prorilovê-lo ficarão res
tritas a instituições de Ensino Superior, cre
denciadas como universidades, mediante 
autorização específica do Conselho Nacio
nal de Educação, e desde que as mesmas 
possuam setor organizado de educação à 
distância, que funcione em articulação com 
as estruturas acadêmicas responsáveis pe
los conteúdos curriculares respectivos, no 
Ensino Regular, ou a instituição pública de 
igual nível, criada por lei, especificamente 
com essa finalidade. 

§ SQ Não haverá discriminação ou res
trições aos diplomas e certificados expedi-



Fevereiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 349 

dos pelos programas de educação à dislân· 
cia, ministrados em observância ao disposto 
nesta lei. 

§ 6!1. Os conteúdos curriculares dos 
programas de educação à distância serão 
os mesmos ministrados no Ensino Regular 
de cada nível e modalidade. 

§ 72. O planejarnento e produção de 
material didático, bem como o acompanha· 
mento e verificação da aprendizagem dos 
alunos, deverão contar com a participação 
dos professores habilitados para o magisté
rio no nível e modalidade de ensino a que se 
dirige o programa 

EMENDA N~ 307- PLEN 

... TITULO X 
Das Di~poslçOes Transiltlrlas 

Acrescentar; nas Disposições Transitórias. um 
novo artigo com a seguinte redação: 

O Polfer 1:':1<ecutivo, no prazo de 3 anos 
a contar da data de publicação desta Lei, 
submeterá ao Congresso Nacional, proposta 
de ampliação da duração do ensino funda· 
mental para nove an~. obrigatório a partir 
dos seis anàs'de idade. 

EMENDA~ 309. ~ PLEN 

. Acrescerne.:se àS DispoSições Transitórias ou 
onde couber: · · · · · 

Art As instituições educacionais ofi
ciais criadas por lei estadual a que se refere 
o art. 242 ·das .Oisposiçõ(lS Constitucionais 
Gerais da Constituição integrarão os siste
mas estaduais na fo1T113 .do art 18, e as cria· 
das por lei municipàl integrarão os sistemas 
municipais;. se de ensino fundamental, mé
dio ou de educação inf;mtil, e, se de ensino 
superior, as sistemas ·estaduais, na forma 
dos artig~,18 e 19. 

EM~A N2 31 O :-PLEN 

Íf!clua-se, onde. cOuber, o seguinte artigo: 

Artigo: •• É vedada á bobrança de qual
,· quer tipo de taxa dos alunos pela oferta de 
·· cursos regulares em estabelecimentos pl1lli· 

cos de ensino. 

~(SR. PRESIDENTE (José Samey) -·Passa
se à' vótação das emendas destacadas de parecer 
oontrário. · 

Yotação da Emenda n" 55, de parecer contrário. 

A Presidência esclarece ao Pienário que ficou 
também destacada a Emenda n" 56, de parecer fa
vorável, que tem preferência na votação (art 314, 
~em VIl, do Regimento Interno). 

Em votação a Emenda n" 56, de parecer favo
rável. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada 
Rca prejudicada a Emenda n" 55. 

É a seguinte a emenda aprovada 

EMENDA N2 56- PLEN 

Desdobre-se em dois, com a redação dada a 
seguir, O· inciso V do art 11, renumerando-se os de
mais: 

V - assegurar o ensino fundamental e 
oferecer com prioridade, o ensino médio. 

VI - assegurar a formação dos profis
sionais da educação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) ~ Votação 
da Emenda n" 92, que tem parecer contrário. 

Com a palavra o Senador Hugo Napoleão para 
encaminhar a votação, nos termos do art :;!00, Hem 

. XVIÇdo Regimento Interno. . • : . ' 
. v. exa é autor do requerimento é; ·da acordo 

com o Regimento, tem. que justificá-la, ~mbora a 
emenda seja-do Senador Josaphat Marinho. V. Ex" 
poderia delegar a ele a justificativa da emenda 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - V. Ex• estã se re
ferindo à Emenda .. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Emenda 
n"92. . 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Essa ·não havia, 
Sr, .Presidente, sido votada· na· parte da manhã. A 
emenda trata do Conselho Nacional de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Esta 
Emenda não foi votada na parte da manhã,. ela não 
entrou na pauta , . · 

. . . O SR. HU~ NAPOLEÃO- Ah, não entrou na 
- · pauta Então, St. Presidente; a Emenda n" 92, de 

autoria do Senadór ... 
O SR. PRESIDENTE (;Jósé Sarney) - Perdão, 

houve um engano aqui da Mesa · 
O SR. HUGO NAPOLEÃO- É, eu me recorda· 

va que ela havia sido votada peia manhã, . 
O SR. PRESIDENTE. (José Sarney) - Peço 

desculpas ao Plenário. Trata-se, realmente, de uma 
matéria muito complexa. Assim, peço desculpas em 
nome da Assessoria da Mesa também. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votação 
da Emenda n" 128, de parecer contrário. 

Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. 
(Pausa.) 

A SRA. BENEDrrA DA SILVA- Sr. Presiden
te, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra a Senadora Benedita da Silva, aulora da 
emenda. 

A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Para 
encaminhar. Sem revisão da oradora) - Sr. Presi
dente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de pedir a 
atenção deste Plenário para esta emenda 

Falei várias vezes com o Rela!or a respeito da 
mesma, mas parece-me que a sua Compreensão 
não estã ajustada ao artigo da Constituição. A Fren
te Parlamentar em Defesa da Criança e do Adoles
cente teve um encontro, no mês passado, com o 
Presidente da República; naquela oportunidade, foi 
colocada a necessidade de que a LDB pudesse ab
sorver a educação de zero a seis anos. O Presiden
te da República, sensível, buscou respaldar a inicia
tiva da Frente, porque, na verdad!l, essa emenda é 
colocada para complementar uma ação na Constilti
ção, portanto, temos que criar mecanismos que pos
sam oferecer as mínimas condições de educação e 
aprendizado a essa parceia da população infantil. 

Gostaria que os Srs. SenadoreS atentassem 
para essa emenda, porque nosso objetivo é implan
tar, dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educa
ção, um dispositivo que garanta o acesso à pré-es
cola de parceia da população infantil, filhos de traba
lhadores, que, até então, não havia sido contempla
da pelo proje!o. Temos uma preocupação, que não é 
só da Frente, cóm relação ao EstatUto da Criança e 
do Adolescente, no que diz respeito às prioridades 
que o Governo coloea na educação; . 

Mantivemos também um entendimen!o com o 
Ministro da Educação em relação a essa matéria. Eu 
gostaria então q~ este Plenário pudesse-absorver 
essa emenda, pois hã um grande entendimen!o, que 
também se faz necessário, de introduzi-la na Lei de 
Diretrizes e Bases. Ainda mais: gostaria que essa 
matéria, que jã foi debatida, discutida nesta Casa, 
que não fosse uma iniciativa do Executivo. 

é esse o apelo que faço às lideranças na tar
de de hoje. 

O SR. DARCY RII;!EIRO - Sr. Presidente, peço 
apalavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Relator. Senador Darcy Ribeiro. 

O SR. DARCY RIBEIRO (PDT-RJ. Para enca- -
minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a 
creche é ·uma profunda aspiração das mulheres. 
Acontece que nunca se pôde dar creche em pais ne
nhum. Cuba, que tem um extraordinário sistema 
educacional, não dã creche; a Alemanha não dava 
creche, a Polônia não dã creche. Creche pressupõe 
a responsabilidade por crianças de 1 a 3 anos e é 
uma responsabilidade bastante pesada e cara. 

· Por outro lado, dizer como estã aqui: 'querer 
obrigar diretarnente os Municípios e as empresas. .• ' 
As empresas corri mais de cinqüenta operários, pela 
legislação trabalhista, jã são obrigadas a ter creche. 
Isso ocorre hã mais de 20 anos e nunca puderam 
cumpri-la, porque é impossível. Reiterar nisso é rei
terar numa coisa que não pega, não funciona e nem 
deve funcionar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pare
cer é contrário. 

A Emenda n" 128, de auloria da Senadora Be
nedita da Silva, tem parecer contrário. 

Os Srs. Senadores que aprovam a emenda 
queiram permanecer sentados. (Pausa) 

Rejeitada 
A SRA- BENEDrrA DA SILVA- Sr. Presiden

te, solici!o verificação nominal, por favor. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço o 

apoiamen!o dos Srs. Senadores .para a verifiC;i!Ção 
requerida pela Senadora Benedita.da Silva 

Vamos proceder à verificação. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lu

gares. (Pausa) 
Solicito aos Srs. Senado.res que se encontram 

em seus gabinetes ou noutras · dependências da 
Casa que compareçam ao plenãriO; · 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma eXPlicação pessoal, 
nesse instante em que se deslocamos Srs. Sena:loms. 

. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. Ex• por cinco minulos. . 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Para explicação pessoal. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, SJ'!s e Srs. 8enadores, em carãter 
pessoal, queria dizer ao Plenário que concordei com 
a retirada da Emenda n" 305, que criava a bolsa es
colar para a escola pública, no entendimen!o que fiz 
com o Senador lúcio Alcãntara · 

A emenda do Senador lúcio Alcântara, ai:XÍpla
da a essa nossa idéia, de uma forma mais simples, 
inscreve a bolsa escolar para a rede plblica, que jã 
existia especificamente para a escola privada · 
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O Senador Lúcio Alcântara e eu pretendemos, 
em seguida, fazer a lei que regulamentará a matéria, 
nos moldes da proposta anterior à Lei de Direbizes e 
Bases da Educação. 

Desta forma, toda a argumentação que havía
mos feito em plenário anteriormente, pela concessão 
de bolsa escolar a tammas carentes, que tenham fi
lhos de 7 a 14 anos matriculados na rede pública, 
continua e será sustentada na lei que vai regulamen
tar a matéria 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço aos 

Srs. Senadores que se encontram em seus gabine
tes e em outras dependências da Casa que COn;lpa
reçam ao plenário, uma vez que estamos proceden
do à verificação riominal de votação. 

Peço aos Srs. Senadores que ainda não regis
traram suas presenças no painel que o façam, uma 
vez que a Mesa vai desligá-lo, para programar o 
computador para·votação. 

Peço aos S~ Senadores que ocupem os seus 
lugares para que possamos proceder à verificação. 

A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRES.IDENTE (José Samey}- Tem V. 
Ex" a palavra 

A SRA. MARINA SILVA {PT-AC. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora) -.Sr. Presidente, a Emen; 
da r1' 56 foi votada prejudicando a de r1' 55. Das 
emendas listadas .para o destaque, não constava a 
de r1' 56, sendo que o prejuízo para a Emenda r1' 
55, em detrimento da Emenda r1' 56,. é grande por
que esta- Emendfi 11'{;6- retira a questão do ensino 
fundamental e oferecer, obrigatoriamente •. a seus 
concluintes o ensino médio, além de oferecer o ensi
no médio a jovens e adultos. Neste caso, a Emenda 
r1' 55 foi prejudicada e não constaVa dos destaques. 

.O SR. PRESIDENTE {José Samey)- De acor
do com o ar!. 314, do. Regimento Interno, há uma co
nexão entre as duas emendas. Destacada uma e re
jeitada a outra, esta última será imediatamente pre-
judicáda. Foi o que ocorreu. · 

.O. SR. PRESIDE~ {José Samey)- Os Srs. 
Senadores. já podem votar a Emenda r1' 128 de au
toria d8. Senadora Benedi!a da Silva~ com parecer 

trári lo 

con O 
0
SR. JADER BARBAiiHO {P~DB-PA) - Sr. 

Pres!Ç~te. a orientação do PMDB é pela rejeição. 
Recomendamos o voto "não". 

O SR. SÉRGIO MACHADO {PSDB-CE) - Sr. 
Presidente, o PSDB recomenda o voto "não". 

O SR. VALMIR CAMPELO {PTB-DF)- Sr. Pre
sidente, o PTB recomenda o voto "não". 

O SR. ROBERTO FREIRE {PP$-PE) -Sr. Pre
sidente, o PPS recomenda o voto "não". Voto com o 
Senador Darcy Ribeiro. 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Os Srs. 
Senadores já podem votar. {Pausa) 

Todos os Srs. Senadores já votaram? 
(Procede-se à votaçlfo.) 

VOTAM SIM OS SfllS. SENADORES: 
Ademir Andrade 
Antônio Carlos Valadares 
Benedi!a da Silva 
Emília Fernandes 
Epitacio Cafeteira 
Josaphat Marinho 
José Eduardo Outra 
Marina Silva 

VOTAM NAO OS SRS. SENADORES: 
Bello Parga 
BeniVeras 
Daroy Ribeiro 
Edison Lobão 
Elcio Alvares 
Fernando Bezerra 
Flaviano Melo 
Freitas Neto 
Geraldo Melo 
Gerson Camata 
Gl.ilherme Palmeira 
Hugo Napoleão 
Humberto Lucena 
Jader Barbalho 
Jonas Pinheiro 
José Agripino 
José Alves 
José Arruda 
José Fogaça 
José lgnácio 
Júlio Campos 
leomar Quintanilha 
lucidio Portella 
lúcio Alcântara 
luiz Alberto 
Nabor Júnior 
Pedro Piva 
Pedro Simon 
Renan Calheiros 
Roberto Freire 
RomeuTuma 
Ronaldo C. Uma 
Sérgio Machado 
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Valmir Campelo 
Waldeck Omelas 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Encerra-
da a votação. Votaram SIM 08 e NÃO 35. · 

Não hotNe abstenção. 
Total: 43 votos. 
A emenda foi rejeitada. 

É a seguinte a emenda rejeitada: 

EMENDA N" 128- PLEN 

Adite-se o seguinte artigo após o art. 26, renu
merando-se os demais: 

Art ••. As empresas, excetuando-se· as 
micro-empresas e as que empreguem me
nos de 30 trabalhadores, deverão manter 
creches, diretamente ou em convênio com 
os Municípios, para os filhos e dependentes 
de seus empregados até complementarem 
quatro anos de idade. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC) -
Sr. Presidente, gostaria que fizesse constar em Ata 
o meu voto "não". 

O SR. CARLOS WILSON (PSDB-PE) - Sr. 
Presidente, gostaria que fizesse constar em Ata o 
meu voto contrário. 

O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO) - Sr. Presi
dente, peço que conste em Ata .o meu voto "não". 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO) ·- Sr. 
Presidente, peço que conste em Ata o meu voto "não". 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE) -Sr. 
Presidente, peço que conste em Ata o meu voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os votos 
de V. Ex"s serão registrados em Ata. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Votação 
da Emenda n"- 173, de parecer contrário. 

Com a palavra o Senador Antonio Carlos Vala
dares, autor do pedido de destaque, para encami
nhamento da votação, nos termos do art 300, do 
Regimento Interno. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 
Presidente, na realidade, o autor dessa emenda é o 
Senador José Eduardo Outra, a quem passo a pala
vra para defender sua proposição, se V. Exll assim o 
permitir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra o Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden
te, a Emenda n" 173, de nossa autoria, prevê a in-

clusão do inciso I no art. 32 do projeto que trata da 
educação de jovens e adultos. 

Inicialmente, gostaria de registrar que nesla 
discussão da LDB não podemos nos restringir ao se
guinte aspecto: apresentarmos ou não propostas de
talhistas. 

O relatório do Senador Daroy Ribeiro mostra 
que é necessário chegar-se ao detalhe em algumas 
questões emblemáticas. Dou o exemplo do art 72-, 
inciso 11, que inclusive, à primeira vista, parere;ne 
inconstitucional: 

"Ar!. 7" - São deveres dos pais e res-
ponsáve~: . 

1- ......................................................... . 
11 - participar e colaborar com a asso

ciação de pais e outras a!ividades de coope
ração com a escola. • 

Na medida em que ninguém tem o dever de 
participar de qualquer entidade associativa, esse in
ciso, a princípio, seria inconstitucional. Mas, par ter 
esse aspecto emblemático da importãncla da partici
pação dos pais, inclusive do pon1o de vista coletivo e 
associativo, no processo de educação, é que este 
detalhe está colocado no relatória; com o que con
cordo plenamente. 

Entendo que, sobre a questão da educação de 
jovens e adultos, deverlamos chegar ao dei2Jhe, 
principalmente em função das mudanças que estão 
ocorrendo no mundo de hoje. Fala-:se mui1o em mo
dernidade, em mudança dos mélodos de produção, 
fala-se sobre os mé1odos de gestão e sobre a ne
cessidade de os países estarem preparados, do 
ponto de vista educacional, para dar o salto tecnoló
gico. Deve-se registrar que, na história do rrundo, a 
dominação de alguns. países · sobre outros passou 
primeiro por aqueles que dominavam as matérias
primas; depois para os que dominavam o capital e, 
hoje, naturalmente, para os que dominam a tecnolo
gia e, conseqüentemente, dominam o saber. 

Não podemos continuar sem uma demonstra
ção clara por parte do Estado brasileiro no sentido 
de resgatar para a cidadania diversos javens e adul-

. tos trabalhadores que não estão· incluídos na pro
Cesso de educação porque, concretamente, a serem 
mantidos aspectos tradicionais da educação brasilei
ra, essas pessoas não têm como ser inseridas no 
processo educacional. 

Gostaria inclusive de ler uma parte da justifica
tiva do Deputado Aorestan Fernandes, ao apresen
tar projeto semelhante à emenda ora em votação, no 
que diz respei1o a esse tema 
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É necessário construirmos: 

• ..• uma modalidade alternativa de edu
cação para atender o grupo populacional 
que se encontra fora da escola convencio
nal, grupo que não tem acesso e mt.ito me
nos condição de permanecer no sistema 
educacional, hoje - a Educação de Jovens e 
Adultos Trabalhadores. Para tanto, será ne
cessário um currfculo, um horário, uma me
todologia especialmente organizados, além de 
uma formação adequada para os docentes. 

.. Nada menos que, aproximadamente, 
84% dos jovens de 14 a 18 anos estão fora 
da escola até hoje. É uma situação que não 
é nova no Pafs e que, no momento, se agr&
va diante de um quadro de mudanças na or
ganização dos processos do trabalho e da 
produção em nfvel nacional e internacional, 
trazendo maior fndice de desemprego, as
sim como uma reacomodação das ocupaçõ
es no mundo do trabalho, exigindo, assim, 
um posicionamento imediato das polfticas 
públicas com relação à democratização e 
ampliação do conhecimento e um redimen
sionamento da qualificação e da capacita
ção, o que interfere especialmente nas áreas 
da edu::açãci, do trabalho e eqlivalentes. 

Mais uma vez na história do trabalho, 
da construção da cidadania e da luta pelo 
estado de bem-estar da sociedade brasileira 
toma-se extremamente visfvel e explfcita a 
necessidade de elevação do patamar do co
nhecimento da população em geral e, espe
cialmente, da classe trabalhadora, para que 
ela interfira e conduza, junto com os outros 
setores, as . mudanças, as transformações 
no mundo do trabalho e da produção. 

lmpossfvel proporcionar àqueles que 
estão trabalhando, àqueles que estão fora 
do mercado, embora se constituam deman
da real - estão fora porque foram expulsos 
ou porque ainda não entraram - a oportuni
dade de elevar seu patamar de conhecimen
to, oferecendo-lhes, enquanto perspectivas 
ou enquaniD fato concreto, oito horas diárias 
de trabalho e um sistema de ensino regular 
de quatro, seis horas ou horário integral. Na 
prática, dentro deste quadro de oferta de 
educação e de trabalho, não há tempo hábil 
nem para a locomoção do trabalhador.à es
cola ou vice-versa" 

O que propomos em nossa emenda são algu-

_ mas questões que podem até parecer detalhistas. 
como por exemplo: 

"Emenda n2 173, Art 32. 

I - ············································--"··-·-a) disponibilidade de aparelhagem e 
demais condições para recepção de progra
mas de teleducação no local de trabalho em 
empresas e órgãos públicos com mais de 
1 00 (cem) empregados • 

Temos que registrar, inclusive, que a empresa 
do personagem principal da novela das oito da Glo
bo implantou isso recentemente. 

Não podemos restringir a educação de jovens 
e adultos trabalhadores à ação do Sesc e do Sanai, 
embora reconheçamos o trabalho imporiante que . 
essas insti!Lições têm. A emenda, embora possa pa
recer detalhista, mostra a vontade do Estado brasi
leiro de apontar não para o futuro, mas para o pre
sente, onde essas questões já estão colocadas no 
mundo do trabalho. Contamos com a compreensão 
do nobre Relator para essas preocupações e com a 
dos Srs. Senadores no sentido de votarem favora
velmente a essa Emenda. 

Muito obrigado. 
O SR. DARCY RIBEIRO - Peço a palavra, Sr. 

Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra ao Relator, Senador Darcy Ribeiro. 
O SR. DARCY RIBEIRO (PDT-RJ. Para con

traditar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores, Sr. Senador José Eduardo 
Outra, creio que uma das coisas que está mais bem. 
contemplada nessa Lei é a preocupação com. a edu
cação continuada, com a educação à distância e 
com a educação voltada à recuperação dos que 
não foram educados no tempo apropriado. Enten
do, por isso, que essa emenda é desnecessária. 
Ela reitera o que jâ está na Lei e, sobretudo, por
que coloca mais nove artigos - um texto muito 
grande. Pretendemos que essa fosse uma lei, que 
cada palavra tivesse significação e nenhum inciso 
fosse repetitivo. · 

No caso, trata-se de emenda reitera!iva !l desne
cessária, que tende a inchar a Lei sem eng~ 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vola
ção a Emenda nº-173, que tem parecer contrário. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitada 

É.a seguinlê a emenda rejeitada: 
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EMENDA N" 173- PLEN 

Inclua-se o Inciso I, no parágrafo ·único, do Arti· 
go32: 

autoria do Senador Roberto Requião. Aprovada a 
subernenda, ficam prejudicadas as outras emendas; 
se rejeitada, voltaremos à volação das outras emen
das. 

Arl 32.- ··········-····--··-·:-·-···-····· ... ·· __ O parecer do Relator foi pela aprovação parcial 
1 - As oportunidades educacionais da Subemenda, que diz o seguinte: 

apropriadas, a que se refere este parágrafo, Arl 51 A autorização e o reconheci-
incluirão, no mínimo, as seguintes alternati- manto de cursos, bem como o credencia-
vas manto de instituições de ensino superior te-

a) disponibnidade de aparelhagem e rão prazos limitados, sendo renovados pari-
demais condições para recepção de progra- odicamente após o processo regular de ava-
mas de teleducação no local de trabalho, em nação. 
empresas e órgãos públicos com mais de § 12 Após um prazo para saneamento 
100 (cem) empregados. de deficiências eventualmente identificadas 

b) oferta regular de ensino notumo, 'en· pela avaliação a que se refere este artigo, 
tendido como tal o oferecido a partir de 18 haverá reavaliação, que poderá resultar, 
horas, nos mesmos padrões de quaUdade conforme o caso, em desativação de cursos 
do diurno, e em escola próxima dos loca~ e habililações, em intervenção na instituição, 
de trabalho e residência; em suspensão temporária de prerrogativas 

c) alternativas de acesso a qualquer da autonomia ou em descredenciamento. 
série ou nível, independentemente de asco- § 2" No caso de insti!Lição plblica, o 
!aridade, anterior, sem restrições de idade Poder Executivo responsável por sua manu-
máxima, mediante a avaliação dos conheci- tenção , acompanhará o processo de sanea-
mentos e experiências, admitida, quando manto e fornecerá recursos adicionais, se 
necessária, a prescrição de programas de necessário, para a superação da deficiência. 
estudos complementares em paralelo; Esse é o parecer do Relator à Sube-

d) conteúdos curriculares centrados na manda. 
prática social e no trabalho e melodologia de 
ensino- aprendizagem adequada ao arnadlJ. 
recimento e experiência do aluno; 

e) organização escolar, flexível inclusi· 
ve quanto à redução da duração da aula e 
do número de horas-aulas, à matricula por 
disciplina e a outras variações envolvendo 
os perfodos letivos, a carga horária anual e 
o número de anos letivos dos cursos; 

f) professores especializados; 
g) programas sociais de alimenlação, 

saúde, material escolar e transporte, inde
pendentemente do horário e da modalidade 
de ensino, financiados com recursos especi· 
ficas; ·. · 

h) outras formas e modalidades de en· 
sino, que atendam a demandas dessa clien· 
tela, nas diferentes regiões do país. 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço á j)àlaiira para encaminhar. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. Ex" 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, quero apenas reafirmar o que já foi dito por V. 
Exl': essa emenda mereceu a aprovação do Relator. 
Permita-me o Senador Darcy Ribeiro fazer a leitura 
do parecer, mesmo porque, no acordo de Uderan
ças, !ralamos de emenda correlata a essa; não trata-
mos especificamente dessa emenda. · 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) Votação 
da Emenda n2 193, lambém de parecer contrário. 

O parecer do Relator é no sentido de que "a 
proposta aperfeiçoa o substitutivo e foi acolhida com 
a ressalva da substituição da expressão "com perda 
il;!mporária de autonomia e de outras prerrogativas" 
por "suspensão temporária de prerrogativa e da au
tonomia." 

Voto pela aprovação parcial. 
A Presidência esclarece ao Plenário que ficou 

deslacada lambém a Emenda n2 195, matéria corre
lala, com subemenda, que tem preferência na vota
ção. 

Vamos, assim, valar a Subemenda n2 195, de 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O pare
cer do Relator é favorável à aprovação parcial. 

O SR. JADER BARBALHO - A Uderança do 
PMDB vai acompanhar o Relator. 

• Sr. Presidente, nesse caso, solicitamos orienta-
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ção para a votação da emenda Ao votarmos a 
emenda, estaremos abrigando o parecer do Relator? 
Dessa forma, estaríamos atendendo ao pleito do Se
nador Roberto Requião e, ao mesmo tempo, à mani
festação do Senador Darcy Ribeiro? 

Gostaria apenas de fazer essa observação, até 
para chamar a atenção dos nustres colegas, Uderes 
dos demais Partidos, em relação a essa questão. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Sanador José Fogaça, pela ordem. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, peço 
a palavra antes do Relator porque preciso de um es
clarecimento, uma vez que não eslou conseguindo 
detectar nenhuma diferença entre a proposta do Se
nador Roberto Requião e o tex1D. Se é uma emenda 
de redação, entendo qlie não há matéria de discus
são aqui; se é uma emenda que envolve mérito, de
talhe que não consegui precisamente localizar ••• En
tão pediria ao Relator que fizesse essa elucidação 
ao Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Darcy Ribeiro, para que preste 
ao Plenário as informações solicitadas pelo Senador 
José Fogaça. 

O SR. DARCY RIBEIRO (PDT-RJ. Para um 
esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Proponho 
nova redação, que acompanha muito de perto a pro
posta do Senador Roberto Requião, mas altera 
aquelas questões que julguei fundamentais. Pediria 
que fosse votada a Emenda do Senador Requião na 
forma da minha proposta. 

. O SR. PRESIDENTE (JOsé Samey) - Vamos 
submeter ao Plenário a Subemenda, com a redação 
oferecida no parecer pelo Senador Darcy Ribeiro. 

Os Srs. Senadores que aprovam a Subemenda 
à Emenda n!! 195, na forma redigida pelo Elelator, 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada ·_ 
Aprovada a SÚbemenda, ficam prejudicadas as 

Emendas n"s 193 e 195. 

É a seguinte a subemenda aprovada: 

SUBEMENDA À EMENDA N2 195 

A redação do art. 41 passa a ser a seguinte: 

Arl A au!orização e o reconhecimento 
de cursos, bem como o credenciarnento de 
instituições de ensino St.perior, terão prazos 

ümitados, sendo renovados, periodicamente, 
após processo regular de avaliação. 

§ 1• Após um prazo para saneamenlo 
de deficiência eventualmente idenficadas 
pela avaliação a que se refere este artigo, 
haverá reavaliação que poderá resultar, con
fonne o caso, em desativação de cursos e 
habililações, em intervenção na instituição, 
em suspensão temporária de prerrogativas 
da autonomia, ou em descredenciamento. 

§ 2'- No caso de instituição pCblica, o 
Poder ExEicutivo responsável por sua manu
tenção acompanhará o processo de sanea
mento, e fornecerá recursos· adiCionrus, se 
necessário, para a superação das deficiên
cias. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votação 
da Emenda n' 306, de parecer contrário. 

Concedo a palavra ao seu au!or, Senador Jo
saphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, esta Emenda é complementar à de n!! 92, já acei
ta. Na Emenda n" 92, se estabeleceu, já que não po
dia criar, que haveria um Conselho Federal ou Na
cional de Edu::ação. Por se tratar de uma lei de dire
lrizes e bases, ela fixou a norma Por entendimento, 
essa emenda foi aceita. Resta a Emenda n!! 306, 
que é dela um complemehlo. • 

A Emendan"-306, declara o seguinte: 

"0. Conselho Federal de Educação, a 
que aiiXIe artigo das disposições permanen
tes dessa Lei" - que seria aquele decorrente 
de Emenda n!! 92 - "substituirá o órgão exis
tente resultante de medida provisória" 

O que ocorreu é que, por medida provisória, o 
Governo extinguiu o Conselho Federal de Educação. 
Sobrel(eio, então, a Lei nº- 9.13}195, que criou o 
Conselho Nacional de Educação, que não é um ór
gão au!Onomo, mas subalterno, com o lílúo de ór
gão de assessoramento do Ministério. É um órgão 
estabelecido de tal modo que até o seu negimenlo 
interno é aprovado pelo Ministério da Educação. E 
mais: quando o ministro comparece à sessão, ne
cessariamente a preside. Quer dizer, embora o Con
selho eleja o seu presidente, se o ministro compare
cer, ele é que preside a sessão. Ora, nós sabemo.s 
que, por mol~o de cortesia, quando um ministro 
comparece a um órgão desse, pode ser oonvocado 
a presidir. Mas presidir compulsoriamente é negar a 
autonomia do órgão. Ele passa, então, a orientar as 
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decisões; este órgão não é um conselho nacional ou 
le:leral de educação correspondente às aspirações 
aluais da educação brasileira É por isso que insisti no 
destaque da medida, na expectaliva de que o Plenário 
possa apoiar a emenda que complementa o art. 92. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Consuto 
o relator se deseja usar da palavra 

O SR. OARCY RIBEIRO ~ Sr. Presidente, la
mentavelmente, tenho que usá-la mais uma vez . 
para advertir que o Conselho Federal de Educação 
já foi organizado por lei, na forma de dois conselhos 
• um do ensino superior e outro do ensino médio. 
Esse conselho foi aprovado pelo Congresso Nacio
nal e neste momento está sendo composto. Não se 
trata de uma matéria própria da Lei de Diretrizes e 
Bases, que não pode criar um órgão administrativo. 
De qualquer forma, essa questão, como medida pro
visória, foi mandada, foi aprovada. O que podemos 
fazer é uma outra lei, não aqui, nesta lei, estabelecer 
regras para aquele Conselho. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - 8n vota
ção a Emenda n"- 306, de parecer contrário. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. 
O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, eu gosta

ria que ficasse registrado o meu voto em ata: "não". 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Ata re

gistrará o valo de V. Ex" 

É a seguinte' a emenda rejeitada: · 

EMENDA N•306-'PLEN 

Acrescente-se nas Disposições Transitórias: 

Art .•• O Conselho Federal de Educa
ção,. a que alude o artigo das disposições 
pertinentes desta lei, substituirá o órgão 
existente e resutante de medida provisória 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) Passamos 
à última emenda destacada: Emenda n" 312, de pa
recer contrário. 

Concedo a p3lavra ao Senador Valmir Campelo. 
O SR. VALMIR CAMPELO- Sr. Presidente, 

transfiro à aulora do destaque, Senadora Emilia Fer
nandes, a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra à Senadora Emília Fernandes. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Para 
encaminhar.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senado
res, esta emenda visa a esclarecer, de forma preci
sa, o que acabamos de aprovar no dia de hoje, ou 
seja, a questão dos especialistas em educação: 

orientadores e supervisores. Estamos pedindo a reti
rada da expressão de todos os níveis, graus e mo
dalidades, porque poderia ser interpretado que no 
ensino superior haveria a necessidade do supervisor 
e do orientador, quando no ensino de 1• e 2• graus é 
que eles são importantes, necessários. Isso faz par
te do próprio projelo do governo e os professores 
defendem também: a qualidade do ensino. São eles, 
os técnicos, especialistas habilitados para tal que 
vão fazer esse acompanhamento. 

Assim, propomos a substituição da expressão 
de todos os níveis, graus é modalidades e de forma 
obrigatória, por preferencialmente por profissionais 
habilitados. Dessa forma, estamos trabalhando para 
estimular a atualização e o aperfeiçoamento dos 
professores e a valorização dos profissionais já habi
litados existentes no nosso País. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secre
tário em exerclcio, Senador Antonio Carlos Valada-
res. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO NO- 93, OE 1996. 

Nos termos do art. 312, aJínea b, do Regimento 
Interno requeiro destaque, para votação em separa
do, da Emenda n" 312, do PLC n" 101/93, a fim de 
que passe a ter a seguinte redação: Nos sistemas 
federal, estadual e municipal inclusive nos estabele
cimentos por eles supervisionado a supervisão e 
orientação educacional, serão exercidos, preferen
cialmente por profissionais com habilitação especlli
ca. 

Sala das Sessão, 8 de fevereiro de 1996. Val
mir Campelo - Hugo Napoleao - Jader Barbalho 
-Sérgio Machado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço ao 
Relator que emita parecer sobre a redação oferecida 
pelos Srs. Líderes. 

O SR. DARCY RIBEIRO (PDT-RJ. Para emi
tir parecer. Sem revisão do orador.) - Eu pediria, 
ao menos, que a minha ilustre colega colocasse a 
palavra "progressiva", porque há uma total impos
sibilidade disso ser feito em 80% das escolas bra
sileiras. Para tal, teríamos que criar uma quantida
de imensa de empregos, sem nenhuma possibilida
de de aplicação. 

A SRA. EMILIA FERNANDES- Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra a Senadora Emília Fernandes. 

. A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS.) - Sr. 
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Presidente, Sr's e Sm. Senadores, entendo a preo
cupação da ilustre Rclator, mas, no acordo de Lide
ranças, isto foi analisado: entendemos que a palavra 
"preferencialmente" abre a possibilidade para que, 
naquelas escolas onde não haja profissionais habiü
tados, essas funções possam ser desempenhadas 
por professores que não sejam necessariamente ha
bilitados. Com a palavra "preferencialmente", supõe
se que vamos buscar a habilitação específica, mas 
não é uma exigência que a escola tenha um profis
sional habilitado. A forma como está aqui colocado 
abre a possibilidade de serem exercidas a supervi
são e a orientação por profissionais que não te
nham, necessariamente, habilita,ção específica. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Em votação. 
O Sr. Jader Barbalho - Peço a palavra. Sr. 

Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores, esta é a últi
ma emenda que estamos a apreciar. Não encami
nhei a discussão do slbstitutivo e aproveito esta últi
ma oportunidade para registrar a importância que foi 
para o Senado a apreciação desta matéria, para 
cumprimentar todas as Senadoras e todos os Sena
dores pelo empenho que tiveram na discussão de 
um tema tão polêm~o. de tão difícil apneciação, que 
demandou tantas discussões na Comissão de Cons
tituição e Justiça e também na Comissão de· Educa
ção do Senado. 

TIVe oportunidade, como integrante das duas 
comissões, de testemunhar o empenho não só do 
Presidente da Conissão de Justiça. nosso compa
nheiro, Senador lris Rezende, bem assim do Sena
dor Roberto Requião, na Comissão de Educação, 
objetivando que fosse possível encontrar-se um tex
to capaz de chegar até o plenário do Senado. 

Não foi fácil, mas desejo festejar aqui, mais 
uma vez, a importância da construção legislativa No 
regime autoritário, nó regime do decreto-lei, no regi
me da medida provSória, não se faz o que,se acaba 
de fazer. Não se faz, ponque não hã o concurso de 
muitos; não se faz, porque não hã o concurso funda
mental, na democracia, que é o concurso do contra
ditório; não se faz o que se faz no Parlamento, que é 
a oportunidade de termos legisladores com a conbi
buição espontãnea daqueles que, não tendo manda
to, batem às portas do Legislativo, individualmente 
ou em comissões, ou através de mensagens, partici
pando da elaboração legislativa E foi o que ocorreú 

com este projeto. Recebemos em nossos gabinetes 
inúmeras comissões, inúmeras pessoas, com suges
tões que foram acatadas e outras não. Eu queria fa
zer este registro, Sr. Presidente. da lição que é a 
discussão desta Lei de Diretrízes e Bases da Educa
ção e da importãncia do Parlamento na elaboração 
de uma legislação da importãncia desta, com o con
curso de toda a sociedade brasileira. 

Ao :findar, Sr. Presidente, não vou me referir 
um a um àqueles que colaboraram. Gostaria de re
novar e prestar as minhas homenagens, pela Lide
rança do PMOB, a esta figura que já se inseriu na 
história do País, o nosso querido Senador Darcy Ri
beiro (Palmas). Não tenho dúvida nenhuma, Sr. Pre
sidente, que foi a autoridade pessoal, o passado de
dicado à educação, que fez com que fosse possível, 
num projeto de tramitação tão polêmica, tão düícil, 
chegarmos, neste final de tarde, à apreciação de 
uma matéria tão importante para o Brasil. 

O Sr. Robei'ID Freire - Senador Jader Barba
lho, V. Ex• me penmite um aparte? 

O SR. JADER BARBALHO - Ouço V. Exâ, no-
bre Senador Roberto Freire. · 

O Sr. Roberto Freire - Senador Jader BarlJa
lho, eu gostaria de me associar a V. Exâ e render ho
menagem ao Senador Darcy Ribeiro, em nome de 
toda a Casa, de todos os Líderes, de todas os Parti
dos. (Palmas.) 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, a 
minha responsabilidade se amplia Confesso não 
ter, neste preito de reconhecimento, de homenagem 
de todos nós, palavras para registrar que, em primei
ro lugar, como os demais, sinto-me profundamente 
honrado de participar, nesta Legislatura, como Cole
ga do· Senador Darcy Ribeiro. ~ importante para o 
Senado tenmos como integrantes nesta Casa figuras 
como a do estimado Senador Oarcy Ribeiro. 

Sr. Presidente, quero cumprimentar o Senado 
e dizer ao Senador Oarcy Ribeiro que não só o Se
nado lhe deve por sua participação. O Brasil deve ao 
ilustre Colega esta Lei de Diretrízes e Bases, espe
rada por tantas décadas; é uma importante contribui
ção. Ontem me referi ao Senador Nelson Carneiro, 
também do seu Estado. Hoje, V. Ex" tem o privilégio 

. que poucos têm em vida: a oportunidade do 1'600-' · 
nhecimento, não só dos seus Pares, mas também 
da sociedade brasileira 

Sr. Presidente, esta sessão é histórica. Estaria 
sentado na última cadeira João Calmon, que foi res
ponsãvel, também, com tanta luta, para que a edu
cação brasileira tivesse um espaço reservado e se
guro no Orçamento da República, dos Estados· e 
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Municípios. Portanto, todos nós estamos de para
béns, com o sentimento do dever cumprido, em fa
vor da sociedade, num tema tão importante corno a 
educação. 

Muito obrigado. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota

ção a Emenda nO- 312, na forma que acaba de ser 
lida, com a redação que lhe foi dada através dos 
Srs. Líderes. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecersentados.(Pausa) 

Aprovada 
O.SR. PRESIDENTE (José Samey)- Ficam 

prejudicadas as Emendas n"s 2, 3, 11, 12, 15,-18, 
24,31,34,37,38,40,42,49,52,60,64, 77,81,86, 
91, 97, 98, 102, 124, 130, 133, 149, 154, 160, 164, 
167, 169, 186, 187, 194, 196, 197, 201, 205, 232, 
233, 234-A, 235,237, 242,246,247, 257 a 259,262, 
269, 272, 273, 285, 288, 290 a 293. 

A matéria vai à Comissão Diretora, para a re
dação final. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa pareceres que serão lidos pelo Sr. 12 Secretá
rio em exercício, Senador Ney Suassuna 

São lidos os seguintes: 

PARECERES 
PARECER N2 26, DE 1996 

Da Comissao de Constitufçao, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n2 4, de 1996, (n2 1.156/95, na 
casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que Regufamentl o 
inciso XII, parte final, do al't. 5" da Constl
tuiçao Federal. 

Relator: Senador Jefferson Péres 
Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto 

de Lei da Câmara nO- 4 (n21.156195, na Casa de ori
gem), de 1996, de iniciativa do Executivo, que Regu
lamenta o inciso XII, parte final, do art 5" da Constl-. 
tuição Federal. 

A proposição recebeu 8 (oito) emendas de ilus
tres parlamentares, a saber, 5 (cinco) do Senador 
Gilvan Borges, 1 (uma) do Senador Pedro Simon, 1 
(uma) do Senador Bellb Parga e 1 (uma) do Senador 
RomeuTurna 

A proposta objetiva regulamentar o inciso XII 
do art. 5o- da CF no que diz respeito à interceptação 
de comunicações tefefõnicas e dos fluxos de comu
nicação de iniórmática e telemática, corno meio de 

levantamento de provas em investigação criminal e 
na instrução processual penal. 

A iniciativa é altamente meritória, mas um estu
do cuidadoso de seu teor permfte concluir que mere
ce alguns aperfeiçoamentos quanto a sua constitu
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa 

O art 12 da proposta dispõe: 

Art 12 - A interceptação de comunica
ções telefónicas ( ..• ) dependerá de ordem de 
juiz competente da açao principal, sob se
gredo de justiça. 

Parágrafo único. O disposto nesta lei 
aplica-se à interceptação do fluxo de comu
nicações em sistemas de infonnática e te-
femática.(grifos nossos) _ 

Entendemos que o significado jurídico da ex
pressão ação principal é, no caso imprecisa e sua 
presença no tex!o expletiva O estabelecimento de 
que os latos levantados e infbrmações obtidas atra
vés dessa infercepiação deverão permanecer em 
segredo de justiça é inconstitucional. Dispõe a Cons
tituição Federal (CF): 

art. 52 ..•••.. ; .••••••••. : ............................... .. 
LX - a lei só poderá restringir a publi

cidade dos atos processuais quando a defe. 
sa da intimidade ou o interesse social o 
exigirem; 

•••••••.••....••••..••••••••••• ;.(grifo nosso) 
Convenhamos que serão minoria as informaçõ

es, surgidas nesse tipo de meio de investigação, 
merecedoras de cuidados para a defesa da intimida
de e do interesse social. Não podemos colocar todas 
as informações obtidas como segredo de justiça 
Além disso, encontramos na CF: 

Art 93 ...................... ~ ........................... . 
IX - todos os julgamentos dos órgã

os do Poder Judiciário serao públicos, e 
fundamentadas IOdas as decisões, sob pena 
de nulidaáe, podendo a lei, se o interesse 
público o exigir limitar a presença em de
terminados atos, às próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes; 

•.•••••••••.••....••••••.•••••••••••••••••••••••. (grifos nossos) 
Ora, eventuais ates que causem danos a pes

soas inocentes, praticados por policiais ou membros 
da justiça, através da divulgação ou fornecimento 
precipitado de versões não confirmadas ou deturpa
das dos latos, já são, dentro das normas vigentes, 
passíveis de sanções penais e cíveis, quaisquer que 
tenham sido os meios de investigação. Por qUe ra
zãq uma mesma informação. obtida por meio dite-
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rente da interceptação, deve ter tratamento dife
rente quanto ao segredo de justiça? Não é o meio 
utilizado que caracteriza a necessidade· de um fato 

·ser mantido em segredo de justiça e sim a nature
za desse fato. No nosso caso, a escuta telefõnica 
é, meramente, um meio em determinadas condiçõ
es, mais rápido e menos oneroso de obtenção de 
provas. 

O disposto no parágrafo único do art 12 pare
ce-nos, também, inconstitucional, porque a CF esta
belece: 

Art 5"- .................................................... . 
XII - é inviolável o sigilo da correspon

dência e das comunicações telegráficas, de 
dados e das comunicações telefõnicas, sal
vo, no último caso, por ordem judicial, nas. 
hipóteses e na forma que a lei estabelecer. 
( ... ) (grifo nosso) 

Fica claro que a CF só abre exceção para in
terceptação no caso de comunicação telefõnica Não 
encontramos justificativa razoável para que a norma 
constitucional tenha mantido inviolável, em qualquer 
caso, outras formas de comunicação diversas da te
lefonia. Não obstante, esta é a norma a ser cumpri
da. Aproveitamos para sugerir um estudo, visando à 
revisão deste dispositivo da Carta Magna. 

O art 2"- da proposição estabelece: 

art. 2"- - Não será admitida a inter
ceptação de comunicações telefõnicas 
quando ocorrer qualquer das seguintes hi
póteses: 

1- ....................................................... .. 
11 - a prova puder ser feita por outros 

meios disponíveis; 
III - o fato investigado constiltir infra

ção penal punida, no máximo, com pena de 
detenção. 

Parágrafo único. Em qualquer hipólB
se deve ser descrila com clareza a situa:
çao objeto da lnvestlgaçao, inclusive com 
a indicação e qualificação dos investigados, 
salvo ifllJOSSibilidade manifesta, devidamen
te justificada. (grifos nosso) 

O inciso 11 do art. 2"- cria uma situação de difícil 
definição e indesejável para o interesse social. 
Como podemos garantir, a priori, que a prova pode
rá ser levantada por outros meios e, se obtida, que 
terá a eficácia juridica e desejada? . . 

Se admitimos a interceptação telefônica é por
que as circunstâncias aluais e o interesse social o 
exigem. Não nos parece sensafll abrirmos mão des-

se eficaz meio de prova, simplesmente porque este
jam disponíveis outros meios provavelmente menos 
ágeis e eficientes. 

O inciso III do art 2" impede a investigação por 
escuta telefõnica no caso de delitos punidos, no má
ximo, com pena de detenção. Concordamos, em 
princípio, com a ümitação, mas imaginemos a se
guinte situação: há fortes indícios de que uma deter
minada pessoa esteja envolvida com uma quadrilha 
dedicada ao roubo de cargas, delito punido com 
pena de reclusão; obtida a autorização judicial para 
interceptação telefônica. ao fazê-la, constata-se que, 
de fato, o delito tipifica-se como receptação culposa, 
punível com pena de detenção. Devemos considerar 
prejudicada a prova obtida? O bom senso nos diz 
que não. A proposta deveria; a nosso ver, prever si
tuações desta natureza. 

No parágrafo único do art 22 da iniciativa, a ex
pressão Em qualquer hipótese é, juridicamente, des
necessária e a obrigação de ser descrita a situação 
objeto da investigação estabelece disposições vagas 
e imprecisa. Entendemos que a petição para inter
ceptação deva conter, fundamentalmente, os indí
cios ou evidências que permitam crer que, especifi
camente, ou um ou mais delitos enquadrados nas 
condições do inciso III foram ou estão sendo cometi-

.. dos. Além disso, por sua natureza, o assunto desse 
parágrafo estaria melhor colocado no art 4" da pro
posição. 

O §I" do art. 4" da proposta admite, desde 
que presentes os pressupostos que aufllrizam a in
terceptação, que o pedido à autoridade judiciária 
seja feito verbalmente. Dada a excepcionalidade da 
situação em que, embora legalmente, por interesse 
social relevante, está sendo quebrada uma das fun
damentais garantias constitUcionais a· pelas exten
sas e profundas conseqüênci3s jurídicas que podem 
resultar do ato , consideramos não ser adequada a 
modalidade verbal de petição. Ademais, se a urgên
cia impuser, podemos valer-nos dos plantões per
manentes, criados em todas as comarcas e seções 
judiciárias pela lei n27.960, de 21 de .dezembro de· 
1989. 

Somos de opinião, também, que o prazo de 15 
(quinze) dias, renovável, estabelecido para a vigên-· 
cia da autorização de interceptação, conforme o art 
5"- da iniciativa. é curto, considerando-se as caracte
rísticas desse meio de prova e suas naturais dificul
dades técnicas e operacionais. Julgamos mais ade
quado o prazo da proposta orginal do Executivo que 
será de 30 (trinta). dias. 

Determina; ainda, o art 5"- que a renovação 
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será concedida, uma vez comprovada 'a indispensa
bilidade do meio de prova. A nosso ver essa indis
pensabilidade já ficou caracterizada na petição ifli
cial. Trata-se, agora, de justificar a indispensabilida
de da permanência de Utilização do meio de prova. 

A autorização constante no art. 6" da proposi
ção, para que o Ministério Público possa acompa
nhar os procedimentos de interceptação, é desne
cessária porque é a ele, Ministério Público, que a 
CF, incumbe de promover privativamente a ação 
penal pública ( ••. ) e exercer o controle externo da 
atividade policial ( ... ) na forma da lei complemen
tar ( .•. ) (incisos I e VIl do art. 129 da CF) (grifo 
nosso) 

A Lei Complementar n" 75, de 2o de maio de 
1993 - Estatuto do Ministério Público da União - dis
põe, ainda: 

• CAPITULO III 
Do Controle Externo da 

Atlvldade Policial 

"Art. 9"- O Ministério Público da União 
exercerá o controle extel]lo da atividade po-
6cial por meio de meddas judiciais e extraju
diciais, podendo: 

I - ter livre ingresso em estabelecimen
to policiais ou prisionais; 

11 -ter acesso a quaisquer documentos 
relativos à atividade-fim policial; 

III - representar à auloridade compe
tente pela adoção de providências para sa
nar a omissão indevida, ou para prevenir ou 
corrigir ilegalidade ou abuso de poder; 

IV - requisitar à auloridade competente 
a instauração de inquérito policial sobre 
omissão ou fàto illcito ocorrido no exercício 
da atividade policial; 

V - promover a ação penal por abuso 
de poder. 

• oouoooouoounooo••••••••••-••••-•o ...... ;\ooooooouoo•oooo 

Pelos mesmos motivos acima apontados, 
não cabem as disposições dos §§ 2"- e 3" desse 
art, quando prevêem que cumprida a diligência, a 
autoridade policial encaminham o resultado da 
interceptação ao juiz ( .•. ) e recebidos esses ele
mentos, o juiz determinará a providência do art. 
8" ( .•. ). isto é, atuação e apensação aos autos do 
inquérito porlicial. Essas disposições colidem com 
prerrogativas constitucionais do Ministério Público. 
(grifo nossos.) 

O art. 8"-, além de outras disposições, estabele
ce a obrigatoriedade de preservação do sigilo das di-

ligências, gravações . e transcrições respectivas e, 
em seu parágrafo único, que a apensação das gra
vações e transcrições somente poderá ser realizada 
na conclusão do processo ao juiz para o despacho 
decorrente do disposto nos arts. 407, 502 ou 538 do 
Código de Processo Penal. 

Como podemos ver, o art. 8"- não determina li
mites no espaço e no tempo para o sigilo das grava
ções e transcrições e, pior, só admite a anexação 
das provas levantadas por intermédio de escuta tele
fõnica num tempo processual posterior (sentença de 
pronúncia ou de acatamento de denúncia e julga
mento) ao das alegações escritas e ao arrolamento 
de testemunhas de defesa, de que fala o art. 395 do 
Código de Processo Penal. Essas disposições se 
opõem, frontalmente, ao inciso LV do art. 52 da CF 
que estabelece: 

"Arl.52 •....•..•.••.•••••.•.......•.•.•.••.•.•••••••....• 
LV - aos litigantes, em processo judi

. cial ou administrativo, e aos acusados em 
geral são assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, com os meios e recursos a 
eles inerentes; 

(grifo nosso.) 

Finalmente, o art. 1 O da proposta dispõe: 

"Art. 1 O. Constitui crime realizar in
terceptação de Comunicações telefônicas, 
de informática ou telemática, ou que
brar segredo de justiça, sem autoriza
ção judicial ou com objetivos não autori
zados em lei. 

Pena: ( .•. )" (grifo nosso.) 

Identificamos neste texto equívocos e impro
priedades jurídicas. Primeiro, como já vimos ante
riormente, a interceptação de sistemas de informá
tica e telemática é inconstitucional, em qualquer 
c~o. Não cabe autorização judicial para realizá
la. Além disso, a quebra de eventual segredo de 
justiça, definido com base ·no disposto no inciso 
LX do art. 5" da CF, obtido como conseqüência de 
interceptação de telefonia, não pode ser feita nem 
por força de autorização judicial, instrumento in
competente para isso. 

Neste parecer, foram acolhidas, parcialmente, 
as seguintes emendas dos ii ustres parlamentares: n" 
1 do Senador Pedro Simon; n"s 4, 6 e .7 do Senador 
Gilvan Borges; n" 5 do Senador Bello Parga e n" 8 
do Senador Romeu Tuma. Foi acolhida, na íntegra, 
a emenda ~ 2 do Senador Gilvan Borges e não foi 
considerada a emenda n" 3, deste último, por não 
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contribuir para o aperfeiçoamento da medida. Quan
to a esta última emenda, não concordamos que ex
pressão de qualquer natureza do . art 82 possa ser 
confundida com autorização para interceptação que 
não a de telefonia. 

Pelo exposto, opino favoravelmente à aprova
ção do Projeto de Lei da Câmara n" 4, de 1996, ob
servadas as seguintes emendas que este Relator 
submete à apreciação desta Comissão: 

EMENDA N" 1 - CCJ 

·Dê-se à ementa do Projeto de Lei da Câmara 
n" 4/96 a seguinte redação; e suprima o parágrafo 
único: 

"Regulamenta o inciso XII, parte final, 
do art 5" da Constituição Federal e dá ou
tras providêr1Cias. • 

EMENDA N" 2- CCJ 
Dê-se ao art 1 Q do Projeto de Lei da Câmara 

n" 4/96 a seguinte redação: 

"Art. 1Q A interceptação de comunica
ções telefônicas, de qualquer natureza, para 
prova em investigação criminal e em instru
ção processual penal, observará o disposto 
nesta Lei e dependerá de ordem do juiz 
competente. • 

EM!;:NDA N2 3- CCJ 

Dê-se ao art 29. do P.rojeto de Lei da Câmara 
n" 4/96 a seguinte redação: 

"Art29. ·······-······-················-···---··-·· 
I - não houver indícios razoáveis da 

autoria ou participação em infração pe
nal; 

II - o fato investigado constitlir infra
ção penal punida, no máximo, com pena de 
detenção. 

Parágrafo único. Se, no entanto, no 
curso de investigação autorizada, surgirem 
provas de crime menos grave, estas deve
rão ser màntidas e poderão ser usadas em 
persecução criminal. • 

EMENDA N2 4- CCJ 

Dê-se ao art 4Q do Projeto de Lei da Câmara 
n" 4/96 a seguinte redação: -

"Art 4Q O pedido de autorização para 
interceptação de comunicação telefônica ar
rolará os indícios ou evidências que façam 
crer que um delito, nas condições do art 2'-, 

. foi ou está sendo ·cometido e a demonstra-

ção de que a sua realização é fundamental 
à apuração penal. 

§ 1" O pedido deverá indicar a qualifi
cação dos investigados e os meios a serem 
empregados, salvo i111Jossibilidade manifes
ta, devidamente justificada. 

§ 2" ·············--·----················-··-·· 
§ 82 Em casos de urgência compro-

vada, a interceptação poderá ser determi
nada pelos plantões permanentes instituí
dos pela Lei n" 7.960, de 21 de dezembro 
de 1989." 

EMENDA N2 5- CCJ 

Dê-se ao art 5" do Projeto de Lei da Câmara 
n" 4/96 a seguinte redação: 

"Art 5" A decisão que deferir o pedido 
indicará a modalidade e a duração da inter
ceptação, que não poderá exceder o prazo 
de trinta dias, podendo o juiz prorrogá-lo, 
fundamentadamente, em virtude da necessi
dade da prova e do tempo indispensável à 
sua formação. • 

EMENDA N2 6·- CCJ 

Dê-se ao art 1 O do Projeto de Lei da Câmara 
n" 4/96 a seguinte redaçã(): 

"Art. 1 o. I:: crime: 
I - Interceptar comunicação telefônica 

sem autorização judicial ou com objetivos 
não autorizados pela lei; 

Pena- reclusão, de 2 (dois) a 4 (qua
tro) anos e multa; 

11 - Interceptar comunicações de infor
mática ou telemática; 

Pena- reclusão, de 2 (dois) a 4 (qua
tro) anos e multas; 

III - Difoodir ou fornecer informações 
que, de acordo com a lei, constituem se
gredo de. justiça, obtidas por intermédio de 
interceptação de comunicações telefôni-
cas; 

Pena- reclusão, de 2 (dois) a 4 (qua-. 
tro) anos e multa. • · 

. . 
Sala da Comissão 7 de fevereiro de 1996. -

lris Rezende, Presidente - Jefferson Peres, Re
lator - Esperidião Amin - Ademir Andrade -
Romeu Tuma - José Bianco - José Fogaça -
Pedro Simon - Edlson Lobão -Lúcio Alcântara 
- Bernardo Cabral - José Eduardo Outra - Luiz 
Alberto. 
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PARECER N" 27, OE 1996 

Da Comissao de Constituiçao, Justi
ça e Cidadania, ao Projeto de Lei da ca
mara n~ 6, de (1996 n2 1.178, de 1995, na 
camara dos Deputados), de iniciativa da 
Presidente da República que autoriZa a 
Uniao a delegar aos municípios, estados 
da Federaçao e ao Distrito Federal a ado 
ministraçao e exploraçao de rodovias e 
portos federais. 

Relator: Senador José Fogaça 

I - Relatório 

O Projeto de Lei da Câmara nº- 6, de Hl96 
(Projeto de Lei nº- 1. 178, de 1995, na Câmara dos 
Deputados), que autoriza a delegação, por parte da 
União, da administração e exploração de rodovias e 
portos federais aos municípios, estados da Federa
ção e Distrito Federal, é submetido à apreciação da 
Comissão de Constiltição, Justiça e Cidadania 

Originário do Poder Executivo, por- meio da 
Mensagem nº- 1.175, de 1995, o projeto em apreço 
obedece ao princípio da descentralização adminis
trativa de rodovias e portos federais e à política de 
modernização, em fase de implementação pelo Go
verno Federal, na medida em que autoriza a União, 
por intermédio do Ministério dos Transportes, a dele
gar aos municípios, aos estados da Federação, ao 
Distrito Federal ou a consórcio entre eles a adminis
tração de rodovias, exploração de trechos de rodo
vias ou obras rodoviárias federais (art. 12) e a explo
ração de portos sob sua responsabilidade ou sob 
responsabilidade das empresas por ela direta ou in
diretamente controladas (art. 2!!). 

O prazo para tal transferência de encargos re
ferentes à atividade econômica dos serviços públi
cos nas rodovias e· portos federais foi estabelecido 
em até 25 anos, prorrogáveis por até mais vinte e 
cinco (art. 12). Observe-se que, originariamente, o 
texto do projeto aludia somente às rodovias. trechos 
de rodovias e obras· rodoviárias federais, tendo sido 
modificado na Câmara dos Deputados e ampliado 
aos portos organizados e explorados pela União, "de 
maneira que se contemple o desejo de diversos es
tados da Federáção de passarem a deter responsa
bilidade sobre um setor cujo nível de eficiência lhes 
diz respeito diretamente." 

Foi igualmente incluída no texto do projeto, 
quando de sua apreciação pela Câmara dos Deputa
dos, a participação dos municípios, obedecendo ao 
princípio de descentralização e maior participação 
do poder local. 

Esfllbelece ainda o PLC n2 6, de 1996, que a 
delegação serã formalizada mediante convênio (art. 
~). no qual constará cláusula prevendo a possibaí
dade de aplk:ação da legislação do Município, do 
Estado ou do Distrito Federal na cobrança de pedá
gio ou tarifa portuária, ou de outra forma de cobran
ça cabível, no que não contrarie a legislação federal 
(art. 42, § 1'). 

A rereita proveniente dessa cobrança de pedá
gio ou tarifa, quando a exploração for eletivada pe
los estados, municípios ou Distrito Federal, será 
aplicada em obras complementares, no melhora
mento, 8J11lliação de capacidade, conservação e si
nalização da rodovia em que for cobrada e nos tre
chos rodoviários que lhe dão acesso ou nos portos 
que lhe derem origem (art 42, § 22). · 

Attemalivamente, a exploração e administração 
das rodovias e portos poderá ser realizada por meio 
de concessões, caso em que deverão ser observa
das as le~ federais que regem as concessões e a 
Lei n2 8.630, de 1993, que dispõe sobre o regime ju
rídico dos porkls organizados e das instalações por-
tuárias (art. 42). · 

Finalmente, o art. 52. do projeto garante a pos
sibilidade de a União destinar recursos financeiros à 
construção, conservação, melhoraptento e operação 
das rodovias e portos. objeto de delegação, desde 
que tais obras e serviços não sejam de responsabifi
dacle do concessionário: 

li-Voto 

A crmca situação da infra~ rodoviária e 
portuária no País configura um problema com acen
tuados reftexos sociais e econõmicos. Essa realida
de deve-se, principalmente, à total incapacidade do 
setor de gerar recursos que garantam sua manuten
ção, conservação e operação eficientes. Na verda
de, financiamentos para essa infra-estrutura têm 
sido defin~os exclusivamente no bojo do processo 
orçamentário, o que dificulta. sobremaneira, o inves
timento no setor. Vale observar que a aprovação de 
recursos no Orçamen10 da União, para qualquer se
ter, não significa sua liberação, já que o Orçamen10 
é meramente autorizativo. 

Nessa perspectiva, o proje10 objeto desta análi
se, no nosso entendimento, traduz a imperiosa ne
cessidade de se iniciar um processo de financiamen
to attemelivo para o setor. O PLC nº- 6, de 1996, ao 
pemnitir a delegação aos Estados, Municípios e ao 
Distrito Federal da administração de rodovias e por
tos, prop6e-se defrontar mecanismos tradicionais de 
invl'!stimentos. Com essa attemativa, acredita o Po-
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der Executivo estarem os Estados, Municípios e o 
Distrito Federal em condições de apresentar mode
los mais eficientes de gestão do setor. 

Há ainda, de acordo com dispositivos do proje
to, a alternativa de concessão à iniciativa privada da 
exploração de vias e portos, o que indica a abertura 
de novas perspetivas e a consciência de que, talvez, 
mesmo os Estados e Municípios, pela imperiosa ne
cessidade de redução de despesas e pelo reconhe
cimenfo de que vias e portos podem apresentar me
lhor rendimenfo com a adoção de modelos mais di
nâmicos de investimenfo, optem pela parceria direta 
com a iniciativa privada 

Por outro lado, quando se confronta o caput do 
art 42. caril seus parágrafos, verifica-se uma in6on

. sistência de redação. O instrumenfo de concessão 
é, por lei, o contrato - obedecendo-se ditames da 
lei n" 8.987, de 1995, que dispõe sobre o regime de 
concessões - não cabendo, portarrto, as observaçõ
es constantes dos parágrafos primeiro e segundo do 
referido artigo, que se referem aos convênios cele
brados entre a União e os estados, os municípios ou 
o Distrito Federal. 

As restrições que se apresentam no parágrafo 
segundo, por exemplo, quanto à aplicação da receita 
auferida, seja pela cobrança de pedágio ou de tarifa 
portuária, possibilitam interpretação equivocada, in
dicando reaplicação total da receita, sem considerar 

· gasfos operacionais e lucro - este último objetivo 
primordial de empresas privadas -. o que reduziria 
as condições determinantes da atratividade empre
sarial. 

Parece-nos, portanto, que os mencionados pa
rágrafos, na verdade, relerem-se el(Çiusivamente às 
situações em que o próprio Poder Público optaria 
pela exploração das vias e portos, caso em que o 
instrumenfo utilizado seria o convênio, corretamente 
mencionado no ar!. 3" 

Assim, com vistas ao aperfeiçoamento do pro
jeto - de extrema importãncia para o processo de 
modernização dos mecanismos de financiamento e 
para a eficiência ·dos serviços petJiicos no setor de 
rodovias e portos -, propomos a aprovação do PLC 
n" 6, de 1996, com os devidos ajustes em sua técni
ca legislativa, traduzidos na seguinte emenda: 

EMENDA N" 1-CCJ 

Dê-se aos arts. 3" e 4" do PLC n" 6196 a se
guinte redação: 

Ar!. 3" A delegação será formalizada 
mediante convênio. 

§·12 No instrumento de convênio cons-

tará cláustia prevendo a possibilidade de 
aplicação da legislação do Município, do 
Estado ou do Distrito Federal na cobrança 
de pedágio ou de tarifa portuária, ou de ou
tra forma de cobrança cabível, no que não 
contrarie a legislação federal. 

§ 2" A receita auferida na forma do pa
rágrafo anterior será aplicada em obras 
complementares, no melhoramenfo, na am
pliação de capacidade, na conservação e na 
sinalização da rodovia em que for cobrada e 
nos trechos rodoviários que lhe dão acesso 
ou nos portos que lhes derem origem. 

Art 4' Para a consecução dos objeti
vos indicados nesta lei, poderá o Município, 
o Estado ou o Distrito Federal explorar a via 
ou o porto diretamente ou através de con
cessão, nos termos das leis federais que re
gem as concessões e da Lei n" 8.630, de 26 
de fevereiro de 1993. 

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 1996. -
lris Rezende, Presidente- José Fogaça, Relator
Jefferson Peres - Romero Jucá - Esperidião 
Amin - Bernardo cabra! - José lgnáclo - José 
Eduardo Outra - Ademir Andrade - Pedro Simon 
- Romeu Tu ma - Luiz Alberto - Lúcio Alcântara. 

PARECERN228, DE 1996 

Da comisSão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara 11'- 9, de 1996 (n~ 726-A, de 1995, 
na Casa de origem), de iniciativa do Pre
sidente da República, que altera disposi
tivos do Decreto-Lei n~ 2.848, de 7 de de
zembro de 1940 -Código Penal -Parte 
Geral. 

Relator: Senador Josaphat Marinho 

Relatório 

Aprovado na. Câmara dos Deputados, é sub
metido ao Senado o Projeto de Lei n2 726, de 1995, 
originário do Poder Executivo, que altera dispositivos 
do Decreto-Lei n2 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
- Código Penal - Parte Geral. 

Na exposição de motivos que dirigiu ao chefe 
do Poder Executivo, o Ministro da Justiça elucida 
que, em prosseguimento da reforma da legislação 
penal, o projeto visa facilitar a cobrança da multa cri
minal, afastando obsláculos que, presentemente, 
têm conduzido à prescrição essa modalidade de 
sanção. Salienta a eficácia dessa forma de reação 
penal, como uma das n.ais importantes alternativas 
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da pena privativa da liberdade e uma das fontes de 
receita que deve ~imentar o fundo penitenciário. E 
esclarece que, com a proposta ora apresentada, a 
multa readquire o seu vigor institucional e passa a fi
gurar entre as medidas eficientes de combate à cri
minalidade patrimonial. 

Em seguida; justificando o-projetO em conjunto, 
pondera a exposição ministerial: 

A revogação dos §§ 1 Q e 2• do art. 51 
do Código Penal, implica na supressão do 
instituto da conversão da pena de multa em 
prisão. São conhecidos os argumentos que 
se renovam de tempos em tempos, susten
tando a inconstitucionalidade destas hipóte
ses de transfonmação da pena pecuniária 
em detenção. A Constituição de 1988 So
mente admRe duas espécies de prisão civil; 
a do devedor de alimentos e a do depositá
rio infiel e, ainda, assim, subordinadas a de
tenminados e rigorosos pressupostos. 

Se o Estado, como ente político de 
representação da sociedade, responde à de
tenminada conduta delituosa com a pena de 
multa, é esta sanção que, efetivamente, se -
apresenta como necessária e suficiente para 
prevenção e repressão do delito. A conver
são da pena de multa em prisão, por fato 
posterior à sua aplicação (omissão do pa
gamento ou frustração de sua execução), 
perde o sentido de proporcionalidade que 
deve ser inerente a todas as formas de rea
ção punitNa, além de caracterizar uma indis
farçada forma de prisão por divida, constitu
cionalidade vedada 

Com a reforma da Parte Geral do Códi
go Penal, introduzida pela Lei nO 7:209, de 
11 de julho de 1 984, a suspensão condicio
nal da pena deixou de constituir um mero in
cidente de execução, para ganhar os contor
nos de uma medida penal de fundo não ins
titucional. Fiel a esta premissa, hâ necessi
dade de se dotar o sursis de condições 
adequadas aos objetivos das sanções pe
nais de um modo geral, principalmente 

. quanto à necessidade e suficiência 
Ao conceder a suspensão condicional 

da pena, o juiz deverá impor ao condenado 
uma das duas condições: prestação de ser
viços gratuilos à comunidade ou limitação 
de fim de semana (CP ar!. 78, § 1Q.) O tem
po de duração de tais medidas - um ano -
bem revela o seu caráter restritivo da liber-

dade individual. Por via de conseqüência, os 
-trabalhos grátuttos à comunidade ou a lim~ 
tação de fim de semana somente poderão 
ser substituídos por outras modalidades de 
obrigação que lhes sejam compatíveis, em 
natureza e extensão. Daí a necessidade de 
o juiz, em caso de substituição, impor, cu
mulativamente, as três modalidades de con
duta previstas pelo § 2• do art. 78 do Código 
Penal - duas de abstenção e uma de ação -
para que o sursis não perca a sua densida
de punitiva adequada para substil!.ir a san
ção privativa de liberdade. 

A gravidade dos crimes contra a Admi
.nistração Pública, principalmente quando 
cometidos por seu servidor, justifica a perda 
do cargo ou função pública O mesmo deve 
ocorrer quando o ilictto penal implicar navio
_lação do dever inerente ao mandato eletivo. 

O limite mínimo de um ano de pena 
aplicada, para a ocorrência da perda do car
go, função ou mandato, é plenamente justifi
cável se consideranmos que para o grave 
crime de corrupção passiva é cominada a 
pena mínima de um ano de reclusão. O abu
so de poder e a violação dos deveres funcio
nais constituem práticas incompatfveis com 
o Estado Democrático de Diretto, jurado pelo 
primeiro artigo da Constituição. Assim sen-

. do, quem revelar tal forma de conduta hostil 
à confiança depositada pelo Estado ou pelo 
eleitor, não poderá exercer tais múnus. 

Também será incompatível para com 
os deveres funcionais ou decorrentes do 
mandalo, a execução da pena privatfva de li
berdade por tempo superior a quatro anos. 
Constituiria intolerável paradoxo a continui
dade do exercício da função pública ou do 
mandafD eletivo quando a pena aplicada as
sume limite, que bem revela a gravidade do 
evento delituoso e o antagonismo em rela
ção às· atividades que pressupõem uma ci
dadania desimpedipa e digna 

Duas grandes frustrações com a exe
cução da pena de multa resultam de fatores 
históricos. O primeiro deles, diz respeito à 
inflação que corrói o valor nominal da moe
da e o segundo, resulta da prescrição. Para 
corrigir a primeira distorção, a Lei nO 7.209, 
de 11 de julho de 1984, instituiu o sistema 
do dia-multa, cuja introdução no Código Cri
minal do Império demonstrava, já naquele 
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tempo, a necessidade de adequação às flu
tuações de valor monetãrio. E, para obviar o 
problema da prescrição, tanto 'pela pena co
minada como pela pena aplicada, o projeto 
contém duas propostas. a) trata diferente
mente a multa quando for cominada, alter
nativa ou cumulativamente, com a pena pri
vativa de liberdade, regulando-se a prescri
ção pelo tempo da pena de prisão; b) amplia 
as causas de interrupção da prescrição para 
abranger também a decisão do tribunal que 
confirma a condenação - seja o recurso da 
defesa visando a absolvição ou da acusação 
objetivando o aumento de pena - ou impõe 
a cbndenação, proverdo o recurso do Minis
tério Público ou de seu assistente. 

A previsão legal de uma nova causa de 
interrupção da prescrição, portanto, constitui 
mias um esforço instilix:ional na luta contra 
o delito. Durante muitos anos a jurisprudên
cia vem declarando que a decisão, em se
gunda instância, que confirma a decisão 
condenatória não interrompe a prescrição, 
por ter a carga apenas declaratória Sob ou
tra perspectiva, há júgados no sentido de 
que o acórdão embargável, proferido em 
grau de apelação e que pela primeira vez 
condena o réu, eqOivale à decisão condena
tória recorrível (CP art 117, I). O debate em 
tomo desse tema mostra a irresignação do 
Ministério Público ou seu assistente com o 
alargamento das hipóteses da prescrição, 
além de se colocar em antinomia com a re
gra do inciso III, do art 117 do CP, que de
clara como causa interruptiva a decisão con
firmatória da pronúncia 

Com a regra agora proposta, o Estado 
revela a permanência de seu interesse na 
punição de falos que comprometem bens e 
valores individuais e sociais, sem prejufzo 
da garantia constitucional de todos os recur
sos esse.nciais à plenitude da defesa" 

O projeto converte em normas positivas essa 
orientação de pensamento, que a Câmara dos De

. pulados adotou. Apenas suprimiu do projeto, com 
relação ao arl 117 do Código Penal, o que seria o 
novo inciso V, prevendo a intemupção do curso da 
precisão pela decisão do Tnbunal que confirma ou 
impõe a condenação. 

Voto 

Diante do alegado na exposição ministerial, e 

com a particularidade de tratar-se do prosseguindo 
de reforma da legislação penal, o projeto é de inegá
vel procedência Atterar-se o regime das multas, e 
dar-lhes nova configuração como procedimento su
cedâneo de penas privativas da liberdade, é ajustar 
o direito escrito à realidade e às novas tendências 
da doutrina penal. A par disso, estabelecer regras 
mais vigorosas ou eficazes em proteção do patrimõ
nio do Estado e da disciplina da sociedade, corres
ponde a corrigir abusos longamente verificados, in
clusive quanto ao mandato legislativo. 

Conjuntamente com o respeilo aos direitos hu
manos, a preservação dos interesses sociais e do 
patrirnônio do Estado representa fundamento essen
cial da ordem jurídica, no mundo contemporâneo. E 
a Constituição brasileira exprime esse estado de 
espírito, inclusive quando limita a prisão civil por 
dívida (art. 5º, LXVII), como refere a motivação do 
projeto. 

Quanto à supressão feita pela Câmara dos De
putados. afigura-se nos procedentes. Nos termos do 
arl 117 do Código Penal, o inciso IV já assegura a 
interrupção da prescrição pela sentença condenató
ria recorrível. Esse texto foi mantido pelo projeto. 
Acrescentar-se num inciso V, como propôs o Execu
tivo, a interrupção da prescrição pela decisão do T ri
bunal que confirma ou impõe a condenação, é im
próprio. Ou o curso da prescrição já está interrompi
do pela sentença condenatória reconrivel, de primei
ra instância, ou se interrompe pela decisão condena
tória recorrível do Tribunal, que também é sentença 
Há dúvida a respeito da última alternativa Invocan
do doutrina e julgados, Celso Delmanto observa so
bre Acórdão· cónfirmatório de condenação: Não in
terrompe a prescrição, pois é simples marco divisor 
entre as duas espécies fundamentais de prescrição. 
Com a confirmação da condenação, termina a fase 
da pretensão punitiva e se inicia a fase da pretensão 
executória. Por isso mesmo, a decisão confirrna1ória 
de condenação (ao contrário da que confirma a pro
núncia) não foi incluída no rol taxativo deste art 117 
(Código Penal Comentado, 1986, Edições Freitas 
Bastos, pág. 191). E citando jurisprudência, com
preendida a do Supremo Tribunal, assevera que não 
interrompe a marcha prescricional os embargos in
fringentes ou de nulidade, até porque esse recurso 
não foi criado com· força interruptiva, sendo inadmis
sivel a interpretação analógica em prejufzo do réu 
(ld., pág. 191). 

Como a boa técnica legislativa recómenda que 
não se deve estabelecer norma, sobretudo em maté
ria penal, envolvendo séría controvérsia, semelhante 
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à exposta, é de todo modo desaconselhável restau
rar o inciso eliminado na Câmara dos Deputados. 

O voto, pois, é pela aprovação do projeto, 
como votado na outra Casa do Congresso Nacional, 
e será o parecer, se aceito por esta douta Comissão. 

Sala da Comissão, 7 de fevereiro de 1996. -
Josaphat Marinho, Relator. 

Parecer 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, opina pela constitucionalidade e juridicidade do 
Proje!D de Lei da Câmara nº 9, de 1996 (nº 726-A, 
de 1995, na Casa de origem), que altera dispositivos 
do Decre!D-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
- Código Penal- Parie Geral e, no méri!D, o aprova, 
tudo na forma do vo!D do Rela!Dr. 

Sala da Comissão, 7 de fevereiro de 1996. -
lris Rezende, Pres'idente - Jefferson Péres, Rela
tor - José lgnácio - Bernardo Cabral - Romeu 
Tu ma - José Bianco - Ronaldo C. Lima - Elcio 
Alvares -José Fogaça- Ney Suassuna- Luiz Al
berto - Josaphat Marinho-Ramez Tebet 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Foram 
encaminhados à pl.blicação pareceres da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, concluindo fa
voravelmente às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 1996 (n"-
1.178195, na Casa de origem), de iniciativa do Presi

. dente da República, que autoriza a União a delegar 
aos Municípios, Estados da Federação e ao Distri!D 
Federal a administração e exploração de rodovias e 
por!Ds federais; e 

- Projeto de Lei da Câmara n"- 9, de 1996 (n"-
726/95, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que altera dispositivos do De
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Có
digo Penal- Parte Geral. 

As matérias ficarão sobre a mesa, durante cin
co dias úteis, a fim de receberem emendas, nos ter
mos do art 235, 11, d, do Regimen!D Interno, coro
nado com o art. 42 da Resolução n"- 37, de 1995, do 
Senado Federal. ~· 

O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Quero 
também, como Presidente, associar-me às palavras 
que aqui foram ditas pelo .Senador.Jader Barbalho. 

Esta· proje!D entrou na Cãmara dos Deputados 
no dia 29 de novembro de 1988, e aqui no Senado. 
no dia 27 de março de 1993. Portan!D, o trabalho 
realizado por esta Casa deve ser reconhecido por 
toda a Nação. Em especial, referendo e ratifico o 
elogio feito do esforço extraordinário do nosso Sena-

dor Darcy Ribeiro, inteligência de quem o Brasil tem 
orgulho. 

A Sr!! Marluce Pinto - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey} -Concedo 
a palavra à Senadora Marluce Pinto. 

A Sr" Marluce Pinto- Sr. Presidente, eu gos
taria de registrar o meu voto "Sim". 

O SR. PRESIDENTE (José Samey} - V. Ex" -
será atendida 

O SR. PRESIDENTE (José Samey} - Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia 

Volta-5e à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao Senador Darcy Ribeiro. 
O SR. DARCY RIBEIRO (PDT-RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.} - Meus 
queridos Pares- desculpem se é palavra não regi
mental -Senadores da República, a elaboração des
ta lei ensinou como é grande o Senado, como é 
grande o Parlamento. Eu recebi mais de trezentas 
emendas, o que dá urna medida da participação 
desta Casa Pude aproveitar duzentas integralmen
te, o que indica. também, como a Casa é oompeten
te. Sou um homem exigente. ·Incorporei as duzentas 
emendas porque elas alargavam a lei, laziaiTHla 
mais aplicável, mais sábia e mais justa. E, além des
sas cem incorporadas integralmente, ainda incorpo
rei cento e cinqüenta parcialmente, ou seja, a maior 
parte das emendas que me foram propostas. 

O que eu tenho a dizer aos senhores é que 
esta lei a que o Senado dá o seu selo neste dia não 
é uma lei do Darcy, não é uma emenda, não é um 
substitutivo do Darcy; ela é o produto, é a síntese de 
oito anos de trabalho do Parlamento. E aproveitei 
quanta idéia surgiu na Câmara dos Deputados, 
quanta idéia surgiu no foro ou nas várias discussões 
de que participei, onde pude ler os relatórios. 

Li milhares de páginas, procurando as melho
res inspirações. E tinha condição para fazer isso, 
porque estou ligado à Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação há trinta anos. Fui eu, corno Ministro da 
Educação, que pus em execução a antiga Lei de Di
retrizes e Bases da Educação, a lei que trazia gran
des inovações e grandes atrasos para o Brasil, por 
exemplo, a loucura de fechar os institutos estadu'ais 
de educação, para dar liberdade de criar escola nor
mal para quem quisesse. A qualidade do ensino nor
mal caiu incrivelmente. Em nome da liberdade de 
deixar todos formarem normalistas, fez-se um atraso 
terrível na educação. 

Esta lei leva em conta essa experiência, e é 
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uma lei que não tem asperezas. Ela é, em grande 
parte, consensual. Eu mesmo não concordo com al
gJ,Jma coisa que está aqui, que aceitei porque era a 
vontade da maioria, que é mais sábia; mas creio que 
cada um de nós pode tomá-la como sua lei. 

Creio que podemos ir à Câmara dos Deputa
dos, pedindo que aprovem essa lei, convicto que es
tou. Conheci as leis que há no mundo - as novas leis 
da França, da Argentina, de Portugal, que tinham 
muito boas leis. Mas o mundo mudou tanto, a tecno
logia da educação mudou tanto, que aqueles países 
também sentiram necessidade de fazer novas leis, 
para estarem à altura do seu tempo. Nossa lei tam
bém está. É uma lei avançada, ampla, e o que é 
muito lindo, uma lei descontente com a educação tal 
como está. Eu sentia terror de fazennos uma lei in
gênua, que sugerisse que, se o ensino primário con
tinuasse como está, haveria solução. Não, não ha
veria solução nunca A lei abre oportunidade para 
refazê-lo. O ensino médio, o ensino superior, esta 
lei os descreve como problemas, como situações 
que têm que ser constatadas pela Nação e refor
madas para que o Brasil dê aquele passo que tem 
que dar. 

Somos muito mais atrasados em educação do 
que qualquer país do nosso nível de desenvolvimen
to. Qualquer país, muito antes de alcançar o nível de 
desenvolvimento social, cuttural e econômico do 
Brasil, resolveu as questéles básicas de integração 
da população na civilização letrada. No Brasil, sabe
mos hoje, mais do que ontem, mais do que quando 
comecei a trabalhar em educação com o Anísio, que 
ser analfabeto é ser marginal. Quem é alfabetizado, 
que cursou até a quarta série primária, querri é ca
paz de ler, de escrever e de procurar um anúncio no 
jornal e de fazer uma conta, aprendeu a aprender. 
Be pode ir adiante,. c.om ou sem ajuda 

Esta lei - estou cerio - abre a todos os brasilei
ros suas disposições transitórias e incumbe todas as 
prefeituras e executivos a tomarem em suas mãos 
todas as crianças brasileiras, para que, em dez anos 
- e vai-se levar dez anos -, possamos ter professo
res de turma competentes para alfabetizar e cuidar 
das crianças. E mutto mais professores competentes 
em todos os níveis, mas essas são fundamentais. É 
imensa - centenas de milhares - a quantidade de 
professores não preparados e não porque são lei
gos, pois há leigos melhores que os !armados, mas 
inaptos. precisando de ajuda, e essa lei providencia 
a ajuda com as novas técnicas de educação. 

Estou orgulhoso, Srs. Senadores, porque junto 
com V. Ex's elaboramos a lei que o Brasil precisava, 

uma lei luminosa para a educação, uma lei que permi
tirá ao Brasil certilicar a si mesmo corno clvilizaçi!o. 

Mutto obrigado por tudo que foi dito com rela
ção a minha pessoa, e sou sensível a isso. Não so
mente gosto de elogios, porém o que mais me agra
da é ver reconhecido o meu esforço; sou corno a 
minha rainha que está rindo de mim, pois nós dois fi
camos muito encantados e muito agradecidos quan
do ouvimos expressões que podem ser injustas, 
diga quem quiser, mas adorei ver que vocês gostam 
de mim. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - As pala- . 
vras de V. E~. Senador Darcy Ribeiro, ficarão:;t 
nossos Anais corno uma marca indelével dessa s s
são histórica do Senado Federal. 

A complexidade dessa lei só foi possível ser 
votada e vencida com a respeitabilidade, o talento e 
o reconhecimento que todos nós temos. por V. ~. 
Mais de 400 emendas foram oferecidas no primeiro 
turno. No turno suplementar, mais de 300 emendas, 
o que constitui uma lei de mais de 700 emendas, 
que demandou trabalho de muitos anos, que não se
ria possível sem a competência e sem a experiência 
de V. Ex", um intelectual, grande professor e devota
do santo pela educação. 

Mui!o obrigado. (Palmas.) . 
Votta-se à lista de oradores. 
Com a palavra o. Senador Coutinho Jorge. 

(Pausa) 
S. E~ desiste da palavra. 
Com a palavra o Senador Casildo Maldaner. 

(Pau$8.) 
S. ~desiste da palavra 
Com a palavra o Senador Teotonio Vilela FUho. 

(Pausa) 
S. ~desiste da palavra 
Com a palavra o Senador Ademir Andrade. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronun

cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, eu gostaria de fazer um registro lamen
tável para nós, mas é um dever fazê-lo. 

A morte trágica do Professor GLilherme Maurí
cio de Souza Marco de la Penha, ocorrida na última 
terça-feira, nesta Capital, priva o Pará e o Brasil de 

. uma de suas maiores inteligências. 
O desaparecimento do Professor GLilherme de 

La Penha, como era mais conhecido, consterna toda 
a comunidade cientifica e intelectual do Pais, encer
rando uma das mais brilhantes contribuições já pres
tadas à ciência e à cultura brasileira. 

Exercendo atualmente a direção de Programas 
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Espaciais da Agência Espacial Bra5ilelra, órgão da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos, o Professor De 
La Penha, natural de Belém do Pará, era engenheiro 
mecânico, formado pela PUC do Rio de Janeiro. 
Tomou-se PhD em Matemática Aplicada e Física 
Teórica pela Universidade de Houston, nos Estados 
Unidos, obtendo ainda o título de pós-doutorado na 
Universidade de Carnegie, Mellon, também nos Es
tados Unidos. 

Pesquisador títular do CNPq, La Penha publi
cou cerca de 75 trabalhos científicos e teve sete li
vros editados, dois deles no exterior. Foi também 
membro de várias sociedades científicas no Brasil, 
Estados Unidos e Inglaterra, tendo sido professor 
em univerSidades americanas e na Alemanha 'Em 
sua trajelória docente foi agraciado com o título de 
doutor honoris causa pelas universidades do Pará, 
Maranhão, Pernambuco, Rio ·Grande do Norte e Pa
raíba, tendo aluado como professor visitante em 
quase todas universidades brasileiras. 

Dentre os vários cargos que OCL4JOU, desta
cam-se o de diretor do Instituto de Matemática da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (1969-
1976); diretor de Desenvolvimento Cientifico do A
NEP (1977 -1978); Secretário de Educação Superior 
do Ministério da Educação e Cultura (1979-1980); 
vice-presidente do CNPq (1980-1982); assistente 
especial do Departamento de Ciência e Tecnologia 
da OEA, em Washington (1983-1984). 

Também no Estado do Pará, o Professor Gli
lherme de La Penha deixou registrada sua contribui
ção. Foi diretor do Museu Emílio Goeldi/CNPq e se
cretário de Estado de Cukura, entre os anos de 1985 
e 1991. Nomeado assessor especial do Governo do 
Estado, recebeu a-missão de estruturar e implantar 
a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e 
Meio Ambiente. Ao final de 1991 volta a ocupar a 
Secretaria de Estado de Cultura, desenvolvendo re
levantes serviços nessa área, com especial desta
que para criação di:> Salão Paraense de Artes Plásti
cas e uma série de outros eventos artísticos que mo
vimentaram a cultura do Pará. 

Guilherme de La Penha, era reconhecido e res
peitado internacionalmente, além da·admiração que 
granjeava por sua vasta cuttura Poliglota, falava 
seis idiomas e foi um dos articuladores diplomáticos 
nas negociações para a realização da Assembléia 
Geral Ordinária da OEA, em Belém do Pará, no ano 
de 1994. Meu Partido, o Partido Socialista Brasileiro 
no Estado do Pará e, creio, as representações politi
cas e o povo em geral lamentam profundamente 
este fato. 

O Sr. Jader Barbalho - Permtte-me V. E~ um 
aparte, nobre Senador Ademir Andrade? 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Pois não, nobre 
Senador Jader Barbalho. 

O Sr. Jader Barbalho - Senador Ademir An
drade, eu gostaria de me unir à manffestação de V. 
Ex" em relação a essa iigura inesquecfvel para o 
Pará, que é o Professor Guilherme de La Penha, 
precocemente desaparecido. Gostaria, também, de 
dar o meu testemunho e dizer atá do privilégio que 
tive de poder contar i:om Guüherme de La Penha, 
como meu auxiliar, à frente da Secretaria de Cultura, 
durante a minha gestão, no último mandato que 
exerci como Governador do Pará Com muita justiça 
V. Ex"' registra o fato do quanto a participação da
quele emérito Professor contribuiu em favor da cuttu
ra de nosso Estado. Cito como exemplo o Salão de 
Arte Contemporânea. Gostaria, se me permite V. 
Ex .. , de acrescentar a sensibilidade popular do Pro
fessor Guilherme de La Penha Apesar de ser um 
homem com um currículo - como há pouco V. Ex"' 
teve a oportunidade de informar ao Senado " que 
permitiria ao Dr. La Penha ocupar qualquer cargo da 
maior importância neste Pafs e até a nfvel interna
cional, ele era um homem de profunda sensibilidade 
popular. Um dos seus grandes proje1Ds na área cul
tural foi "0 Povo Vai à Praça". Era sua preocupação 
não só o entretenimento da população mais pobre 
do nosso Estado, comei também a oportunidade a 
ser dada a artistas que, sem chance de ter um espa
ço para exercer as suas atividades, poderiam utilizar 
a praça pública, além da valorização do artista local. 
Eu citaria, também, entre tantas obras realizadas so
mente no âmbito da Secretaria de Cuttura, a lrans
(ormação do Palácio Laura Sodré - velho sonho de 
vários governos- no Museu do Estado. E foi graças 
ao empenho, ao trabalho pessoal do Professor GLi
lherme de La Penha que tomou isso possfvel, ga
nhando a sociedade paraense mais um espaço cul
tural no nosso Estado. Não pretendo alongar-me 
neste aparte além do que já fui. Poderia citar inúrne-

. ras iniciativas do Professor Guilherme de La Penha 
no se10r cutturaf, como por exemplo, o Festival de 
Música Popular, iniciativas como Relendo o Pará, 
onde ele teve a oportunidade de dar chance às no
vas gerações de conhecer autores que só sabiam de 
suas existências por vaga referência ou por nome 
de rua e que ele, com sua sensibilidade, fez com 
que fosse possível reeditar esses autores, para re
contar a Hislória da Literatura do nosso Estado. Era 
um homem, portanto, de uma visão multiforme, que 
se ~praiava daquilo que se pode chamar do setor 
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mais requintado da área cultural aos segmentos de 
acesso mais popular. Por isso mesmo, quero, neste 
aparte, unindo-me à manifestação de V. Ex•. expres
sar o meu profundo pesar e registrar o privilégio que 
tive de contar com Guilherme de La Penha como 
meu auxiliar e também de ter tido a chance de convi
ver com uma das figuras mais interessantes que tive 
a oportunidade de conhecer. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Agradeço, Sena
dor Jader Barbalho, o aparte de V. Ex•. Creio que o 
pesar que manifestamos nesta Casa, neste momen
to, é o sentimento de todo o povo do Pará e, sem 
dúvida, de grande parte do povo do Brasil. Mu~o ob
rigado. 

Durante o discurso do Sr. Ademir An
drade, o Sr. José Bamey, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Júlio Campos. 21' Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Mesa 
associa-se à manifestação de pesar que a Bancada 
do Pará presta à memória do saudoso Professor 
Guilherme de La Penha. Temos certeza de ·que a 
sua morte causou grande prejuízo à Nação e à cul
tura brasileira 

Continua a lista de oradores. 
Concedo a palavra ao Senador José Roberto 

Arruda (Pausa) . 
Concedo a palavra áo Senador Eduardo Supli

cy. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Omar Dias. 

·(Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma 
que permutou com a Senadora Benedita da Silva 
(Pausa) · · 

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Humberto Lu
cena. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Esperidião 
Amin. (Pausa) · 

Concedo a p<liavra. à Senadora Marluce Pinto. 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges. 
(Pausa) 

~oncedo a palavra ao Senador Carlos Patrocl
nio. (Pausa) 

· Concedo a palavra ao Senador Carlos Bezerra 
(Pausa) 

· Concedo a palavra ao Senador Laura Campos. 
(Pausa) 

Não hã mais oradores inscritos. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio CampoS) - Os Srs. 

Senadores Odacir Soares, Carlos Bezerra, Gilvam 
Borges, João França, José Roberto Arruda, Pedro 
Simon, Gilberto Miranda e Emandes Amorim envia
ram discursos à Mesa, para serem publicadas na 
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

· S.Exªs serão atendidos. 
O Sr. Senador Emandes Amorim enviou à 

Mesa proposição cuja tram~ção, de acordo com o 
disposto no art. 235, item III, "a", do Regimento Inter
no, deve ter início na. hora do ExPediente. A proposi
ção será anunciada na próxima sessão. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Pre
sidente, Sr% e Srs. Senadores, a Federação das In
dústrias do Estado de Rondônia - FIERO, sob a fe
cunda liderança de seu presidente, o empresário Mi
guel de Sousa, acaba de acrescentar um feito meri
tório ao elenco de valiosas realizações que a tem 
creditado como uma das entidades mais dinãmicas 
do meu Estado. 

Refiro-me ao lançamento do volumoso estudo 
intitulado: "Rondônia - Perfil e Diretrizes de Desen
volvimento Industrial e Infra-Estrutura". 

Mais, mu~o mais do que mera atualização de 
estudos anteriores, publicados em 1987, sob o título 
de "A Indústria de Rondônia - Proposta para o De
senvolvimento Industrial•, a publicação que agora 
vem a lume alarga o seu campo de pesquisa e enri
quece a bibliografia de estudos rondonienses com 
inestimáveis levantamentos e dados referentes, não 
estritamente à indústria, mas também aos demais 
setores produtivos de Rondônia 

A economia do Estado e suas imensurãveis 
potencialidades são, pois, retraçadas, nessa publica
ção, em suas dimensões atuals, ao longo de dez ca
pítulos, que aqui passo a enumerar: 

12 Análise da sítuação econômica conlMlporâ
nea. que visa a inserir as peculiaridades de Rondô
nia no quadro das tendências da economia de nosso 
tempo; 

22 Aspectos geopolíticos e históricos de Ron
dônia, ao longo do qual busca-se sítuar os interessa
dos no conhecimento dos fatores determinantes das 
atividades produtivas locais; · 

32 Perfil da indústria de Rondônia, que envolve 
uma breve resenha histórica da implantação da ativi
dade industrial em Rondônia, seguida de sua distri
buição espacial, da descrição de seus principais 
segmentos, assim como das respectivas caracteristi
cas estruturais, produtivas e gerenciais. 
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42. Energia elétrica, no qual se sublinha sua im
portância para a indústria, sua escassez CIÕnica, no 
Estado,e onde, também se preconiza uma política 

· consistente para o selor. 
5" Transporte, ao longo do qual, a par dos de

safios representados pelo imperativo da cobertura 
viária, ainda por fazer, de extensas éreas do Estado, 
figuram, ainda, alguns aspectos favoráveis, tais 
como a navegabilidade dos rios que sulcam Rondô
nia, o dinamismo de seus portos e as perspectivas 
que se entreabrem para a região com o projeto de 
saída para o Pacífico, via Rondônia; 

6" Área de livre comércio de Guajará-Mirim, 
vista neste capí!Uo como excepcional falor de 1110-
pulsão do intercâmbio comercial Rondônia/Bolí
via/Chile/Peru. 

7~ Novos mercados, onde é aprofundada a 
avaliação das potencialidades comerciais advindas 
do surgimento do Mercosul, do Merconorte e da 
ALCSA ( Área de Livre Comércio Sul-americana) e 
da passagem terrestre para o pacífico, cortando o 
solo de Rondônia; 

6" Linhas de crédilo e inCentivos fiscais, por via 
do qual busca-se orientar os investidores no conhe
cimenlo e no acesso aos crédilos e aos incentivos 
fiscais disponíveis na região; 

9" Políticas industriais de incerrtivos estaduais; 
que contém, além de informações e comentários so
bre os mecanismos do gênero existentes na Região 
e no País, apresenta, ainda, a proposta de criação 
de pelos industriais vocacionados para absorver, 
com maior intensidade e em maior volume, os incen
tivos em questão; 

1 ~ Programação Sesi-Senai-IEL, onde, por 11-
timo, são exposlos os programas e atividades de
senvolvidos pelas instituições integrantes do Siste-· 
ma Fiero-Sesi-Senai e IEL, em 1995. 

Sr. Presidente, Sr<'s e Srs. Senadores, não po
dia eu faltar com meus aplausos e ~rimenlos à 
Federação das Indústrias do Estado de Rondônia e 
a seu operoso presidente Miguel de Sousa que, ao 
publicarem esses oportunos e exaustivos estudos. 
que redesenham o perfil produtivo de Rondônia, do
tam, com instrumenlos seguros e apropriados, os 
planejadores e executivos do Estado, seus empresã
rios, investidores, estudiosos, . pesquisadores e tan
tos quantos buscam apropriar-se de conhecimenlos 
referentes às potencialidades de Rondônia, para de
las poder extrair os frulos de um desenvolvimenlo 
harmõnico e sustentado. 

Mais uma vez, louvo no empresariado rondo
niense seu pioneirismo, seu ímpelo deSbravador e o 

fervor com que se entrega ao ofício de abrir novos 
caminhos para o progresso de nosso Estado. 

Nada traduz melhor este estado de espírilo ca
racterística do erillresariado de Rondônia do que 
esta passagem da lavra de Miguel de Sousa extrai
da do pretácio da recém-lançada plblicação que 
acabo de comentar. 

C~o Miguel de Sousa: 

"Vivemos no Brasil em tempos novos, 
com · o govemo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, que dá provas de serie
dade, competência e detemninação. Em 
Rondônia, reacendem-se igualmente as es
peranças de todos com o Governador Valdir 
Raupp, que se apresenta disposto a nesga
lar nossas verdsdeiras vocações e recolocar 
o estado no caminho do desenvolvimenlo. 
Estamos, portanb, na época certa de fazer 
investimentos, intelectuais, técnicos ou fi
nanceiros, que venham ao encontro dos 
mais al1os olijelivos de nosso povo e apon
tados com segl11111Ç8 por nossos mandatá
rios maiores. Este documenlo é, também, a 
modesta contribuição desta Federação das 
Indústrias neste sentido." 

Fique, assim, Sr. Presidente, registrado o lan
çamento de "Rondônia· Perfil e Direbizes de Desen- · 
volvimenlo Industrial e de Infra-Estrutura". 

Obrigado 
O S.R. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT.) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, enquanto o Bra
sil continuar priorizando a área financeira, resumindo 
os males do País aos riscos da chamada crise ban
cária, jamais haverá recLI'Sos para garantir a saúde 
e a qualidade de vida da população brasileira 

Enquanlo o governo continuar investindo recur
sos para manter viva a ciranda financeira em que 
nos tomamos campeOes, · o povo continuará a 
acompanhar, estarrec~o. a deterioração dos seus 
equipamenlos de saúde pública, a desmoralização 
de campanhas de prevenção e o aumenlo dos casos 
de enfemnidades que hã muilo terl1JO vêm diziman
do nossa população, como a dengue que hoje asso-
la a cap~ do Malo Grosso. · 

É urgente que priorizemos, de falo, o investi
menlo em saúde, ou continuaremos em posição ver
gonhosa nas esta«sticas das Nações Unidas. junto, ou 
mesmo abaixo, dos mais pobres países do mundo. 

Enquãnlo .não houver uma decisão efetiva de 
· fazer da saúde do povo brasileiro uma meta a ser al
cru;çada e não apenas um discurso bem-intenciona-
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do, continuaremos tendo que conviver com contras- nanceira dos bancos em detrimento da saúde. do 
tes e absurdos como esse que ocorre hoje em Ctia- povo. 
· bá, onde acaba de ser detectado um suriO de den- Era o que eu tinha a dizer, Senhor PresiciEmle. 
gue, inclusive hemorrágico. O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP} - Sr. 

O Brasil do real está com todas as suas contra- Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, com o objl!!fivo 
dições à mostra. O sistema de saúde está falido mas de aperfeiçoar o projeto de lei, que dispõe sobre as 
as Bolsas de Valores brasileiras estão sendo apon- diretrizes e bases da educação nacional, apresEmta-
tadas como o grande sucesso do momento. A rnoe- mos a Emenda de Plenário n2 304. 
da se estabiliza mas os pobres do País não se sen- Essa Emenda vem atender a aspiração d~ to-
tem beneficiados com essa estabilidade. dos aqueles que abraçam a carreira d:lcente de ní-

Continuamos sendo o grande Pais dos con- vel superior, tomando factível o legítirm propósib do 
trastes. Senador Darcy Ribeiro qe melhorar o n~el dos qua

Investidores de todo o mundo nos vêem hoje 
como o melhor negócio, a melhor oportunidade de 
retomo dos seus investimentos. Uma preferência 
que não parece refletir ~em melhoria da qualidade de 
vida da nossa gente, apesar do decantado suoesso 
do Plano Real. 

No Pais do Real, trinta e seis por cento dos 
brasileiros reconhecem que a saúde é o segundo 
maior problema do País, um pouco abaixo do de
semprego, conforme recente pesquisa do Instituto 
Gallup. Mais que uma contradição, esse contraste 
entre uma economia capitalista que é capaz de re
munerar o capilal em melhores condições do que 
qualquer outro país, mas que, por outro lado, convi
ve sem espanto com a presença, por exemplo, de 
dengue hemorrágico em Cuiabá, esse contraste di" 
zíamos é apenas a conseqüência direta de uma op
ção de governo que privnegia a atividade financeira 
em detrimento das necessidades sociais. 

É preciso inverter essas prioridades e colocar 
definitivamente o interesse social acima dos interes
ses dos agentes financeiros. 

Sessenta e cinco por cento dos brasileiros, se
gundo a mesma pesquisa, reconheoem que a políti
ca econômica do atual governo· é insatisfatória, em 
que pese o esforço que é feito pela publicidade ofi
cial no sentido de demonstrar o contrário. 

Salvar o sistema financeiro, recolocar os ban
cos e mo banqueiros no contexto de uma economia 
estável, razer parar definitivamente a ciranda finan
ceira que embalou tantos falsos sucessos, nada dis
so é justificativa para a manutenção de uma oPÇão 
política que nos conduz a contrastes vergonhosos, 
como esse representado pelo surto de dengue he
morrágico em Cuiabá. 

Uma típica doença da miséria, uma conse
qüência inescapável da falta de equipamentos sani
tários, a confirmação perversa de uma inversão de 
valores que fez o nosso governo investir na saúde fi-

dros universitários. 
A formação de Mestres e Doulores ê lenta e, 

na atualidade, podemos dizer que é insa!isfatólia. 
Recente estudo patrocinado pelo Ministério da. 

Educação e do DesporiO nos informa que os CUJSos 
de pós-graduação se ancontram em vir11Jal declíÍ'liO. 

Na avaliação a que os programas de Mesfi'ado 
e Doutorado foram sl.bmetidos, conc:üJ.se que houve 
o rebaixamento conceituai de diversos rusos.. 

Apesar de a média nacional de Mestres e Dou
tores parecer satisfatória, principalmeniB em relação 
às Universidades Federais -e Estaduais, o mesmo 
não se pode dizer quanto à distribuição geográfica 
desses profissionais. 

Analisando os dados fornecidos pelo MEC. no
tamos que enquanto universidades esiOOuais paulis
tas, como a USP, a Unicamp e a Unespcoooentram 
cerca de 70% (setenta por cento) dos Mestres e 
Doutores em seus quadros, universkladas localiza
das nas Regiões Norte, Nordest& e Cenbo-Oeste, 
operam com proporções bem mais modestas. 

Por exemplo: nos Estados dil Bahia, C"eará, 
Paraiba e T ocantlns. a média de Mestres e Doufores 
é inferior a 20% (vinte por oento). 

No Maranhão, Pará, Piauf, Rio Gliilde db; Nor
te e Goiás esse número cal para menos de 8'1'& (oito 
poroento). 

Em situação mais grave, alarmante diriamos, 
estão os Estados de Mato Grosso do S&J e Piauí, 
que apresentam 1.m percentual de 3% de Mesb'es e 
Doutores. 

Com esses percentuais, Senhores Senadores, 
somos levados a concluir que o prazo de om anos, 
previsto no projeto de lei de diretrizes & bases. não é 
suficiente para que o Governo au11enls considera
velmente a oferta de. cursos de~ pois, 
conforme afirmamos anteriormente, essa oferta dimi
nuiu com o passar dos anos. 

Aprovado o prazo de 8 (oito) anos proposto, 
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poderemos estar criando dois cenários, ambos inde
sejáveis: 

Em primeiro lugar, criaremos uma disfarçada 
reserva de mercado para as Universidades públicas 
localizadas no Rio de Janeiro e São Paulo, que, 
hoje, detêm a maioria dos programas de Mestrado, 
Doutorado e de docentes qualificados, em detrimen
to de uma distribuição mais igualitária dos cursos 
pelos Estados do Norte, Nordeste e CentrO-Oeste. 

Ou, pior ainda, a cliação de uma reserva de 
mercado para professores estrangeiros. Não vejam, 
nesta afirmativa, qualquer preconceito contra a vinda 
desses docentes, pelo contrário, somos partidários 
da tese de que o i ntercãmbio entre professores é ex
tremamente salutar para o aprimoramento das uni
versidades brasileiras. 

Além dos aspectos de distribuição territorial, o 
Brasil deve enfrentar o problema da concentração 
da disponibilidade de Mestres e Doutores por área 
de conhecimento. 

Os dados mais recentes demonstram clara
mente uma forte concen~ação nas áreas de ciências 
bãsicas, em detrimento das áreas profissionais. 

Por exemplo: em áreas· como Direito, Medicina 
e Odonlo(()gia, é muito reduzida a presença profissic:>
nais pósijraduados no corpo docen!e universitário. 

Por outro lado, em CU/SOS de grande demanda 
no ensino de graduação, como Administração, Co
municação Social, Psicologia e Informática, não 
existe no País capacidade de formação de Mestres 
e Doutores adequada para atender a necessidade 
de qualificação dos docentes naqueles níveis. 

Se não bastassem esses dados eminentemeo
te técnicos para justificar a apresentação da emenda 
que amplia o prazo de adequação das universidades 
à nova lei, convence-nos a necessidade de defendê
la, a rapidez com que evolui e aumenta o conheci
menlo humano em nossos dias. 

Assim, é evidente que o sistema brasileiro não 
estã apto para fonmar e habilitar, em um curío espa
ço de tempo, Mestres e Doutores. 

A t~ulo de exemplificação, com a evolução da 
medicina, na área de fisialria, surgiu uma nova espe
cialização que 'passou a se co~ir no curso de fi
sioterapia Conhecida no Brasil a algum tempo, a fi
sioterapia, até hoje, não comporta cursos de pós
graduação. O que não dizer, agora, das ciências da 
computação, que evoluem a cada mómenlo, exigin
do grande diversificação de conhecimento na área 

Finalizando, temos presente que, se a paroeria 
ativa do Ministério da Educação e do Desporto, no 

sentido da ampliação da oferta de cursos para a for
mação de Mestres e Doutores, estaríamos nos ape
nas votando um artigo da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional que viria, a curto prazo, ne
cessitar de reforma, para adequá-lo à dura realidade 
nacional. Nossa proposta visa, assim, a não deixar 
que o novo texto legal transfomne-se em letra morta, 
por falta de exequibilidade. Essa afimnativa encontra 
justificativa no parágrafo único do arl 59, do projeto, 
que subslliui o titulo de Mestrado e Doutorado nas uni
versidades públicas pelo conceilo de "notório saber", 
atribuído não se sabe por quem e nem para quem. 

Ora, se o Projelo de Lei reconhece para alguns 
o direito de lecionar nas universidades públicas, 
substituindo a titulação exigida pelo titulo honorifico 
do "notório saber", porque não garantir aas demais a 
oferta de cursos para formação de Mestres e Douto
res antes de qualificá-los como incapazes para o 
exercício da docência, apenas porque lhes faltam 
tais atributos. Não pode o Estado exigir aquilo que 
reconhecidamente não oferta · 

Assim, face as razões e dados apresentados, 
conclamarnos os Senhores Senadores a apoiarem a 
nossa Emenda n" 304, ao projeto substitutivo ao 
Projelo de Lei de Diretrizes · e Bases da Educação 
Nacional. 

Era o que tínhannos a dizer. 

O SR. JOÃO FRANÇA (PMDB-RR.) - Sr. Pre
sidente, Srªs. e Srs. Senadores, a afimnação de Eu
clides da Cunha de que a Amazônia sempre teve o 
dom de impressionar a civilização distan!e continua 
verdadeira ainda em nossos dias. As características 
da Amazônia sempre susc~ram admiração. Essas 
características são marcadas, de certa fomna, por 
significativa unifomnidade no que diz respeito à ve
getação, às condições climáticas, hidrografia, geo
morfologia, natureza dos solos e ao ecossistema em 
geral, com sua imensa variedade de espécies tanlo 
vegetais quanlo animais. 

Ao lado da impressão que provoca, no entanto, 
exis!em hoje inegáveis fatores·. de preoct.pação 
quanto ao modelo de ocupação ali implantado, um 
modelo predador e de conseqüências desastrosas. 
Para alguns cientistas, •o mais grave é que estamos 
diante do maior banco genétiico do que sobrou no 
planeta Terra e os danos em sua totalidade são pra
ticamente irreversíveis". 

A onda da garimpagem, hoje em decadência 
visível, deixou marcas profundas. O rio Madeira estã 
contaminado pelo mercúrio, e não tem mais ouro; em 
Serra Pelada, não há mais lugar para mão-de-obra 
de .garimpeiros, o ouro ali ainda existente requer tec-
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nologia sofisticada para sua extração; "o no Tapajós, 
de águas claras e apontado como um dos mais be
los do mundo, é um exemplo mais dramático do que 
o próprio Madeira'. 

O resultado do esgotamento do eldorado mate
rializa-se atualmente não só nas terras revoltas, na 
floresta abatida, nas margens descaracterizadas dos 
igarapés e nos rios poluídos, mas também nas levas 
de ex-çarimpeiros que perambulam pela Amazônia. 
Parte dessa gente está conseguindo emprego em 
novo e também preocupante filão, tal1'Jlém em nível 
predatório a exploração da madeira de lei e parte 
vem-se alojando nas periferias das cidades e vilas 
da região; Por sua vez, essas cidades e vuas nao 
possuem infra-estrutura de seiViços para atender às 
populações, de modo especial no que se refere a 
saneamento básico: água tratada e destino dos es
gotos. 

A questao do saneamento básico na Amazônia 
apresenta características dramáticas, por sua inexis
tência e pelas especificidades da região em termos 
das condições econômicas da população e da facifi
dade com que se propagam as doenças de veicula
ção hídrica e de ambiência tropical. 

Números divulgados em 1994, por meio do Ca
tálogo Brasileiro de Engenharia sanitária e Ambien
tal CABES, dao conta de que 1 05 milhões de brasi
leiros setenta por ~nto da população estão excluíc 
dos dos serviços de saneamento básico. Em 1991, 
conforme dados do Anuário Estatístico do Instituto . 
Brasileiro de Geografia e Estallstica IBGE, de 1994, 
23 milhões, 846 mil e 914 residências estavam liga
das à rede geral de água tratada; 12 milhões, 110 
mil e 215 à rede geral de esgotos; 5 milhões, 366 mil 
e 048 residências possuíam fossa sépOOa; 6 milhõ
es, 262 mil e 678 tinham fossa rudimenlar. 

Diante desses dados, nao é de eslranhar que o 
Brasil se tenha tomado um laboratório de doenças. 
Dengue, cólera, leptospirose, malária, le~hmaniose 
e todo tipo de verminoses constituem verdadeiros 
flagelos da população brasileira, de modo particular 
das populações mais afastadas e pobres, como é o 
caso dos habitantes da Amazônia 

De acordo com informações contidas no Diag
nóstico Ambiental da Amazônia Legal, recentemente 
concluído pelo Instituto Brasileiro de Geografra e Es
tatistica IBGE, hoje existem nada menos do que tre
ze amazônias diferentes na região, com situações 
políticas, sociais, econõmicas e ambientais críticas. 

A Amazônia Legal ocupa uma área correspon
dente a sessenta por cento do território nacional; afi 
vivem dezoito-milhões de pessoas, setenta por cen!o 

das quais em cidades e vilas que nao têm nenhuma 
infra-estrutura. 

A partir dessa realidade, pode-se concluir que 
os proje!os de desenvolvirnen!o implantados na 
Amazônia tiveram baixíssimo impacto em referência 
à absorção de mao-<fe-obra e favoreceram o amon
toamento populacional nas cidades. Em Manaus, 
por exemplo, os igarapés transformaram-se em ca
nais sujos, de águas fétidas, por falta de rede de es
goto. 

As conseqüências dessa situação são graves 
para a população. Segundo o Anuário Estatístico do 
IBGE de 1994, em maio de 1990, houve 927 mortes 
por malária no Pafs; 556 ocorreram nos Estados do 
Norte. Em 1992193, abrangendo os Estados de 
Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Ama
pá, foram detectadas 330 mil e 649 lâminas positi
vas de malária. Em 1990, nesses mesmos Estados, 
de 33 mu e 407 óbi!os de residentes, 7 mil e 638 fo
ram de crianças com menos de um ano de idade. 

Manaus, em 1991, sempre segundo o Anuário 
Estatfstico do IBGE, possufa vinte e sete favelas; 
Belém, vinte e sete também; e Macapá, quatro. 

De acordo com o Catálogo Brasileiro de Enge
nharia Sanitária e Ambiental CABES, o Brasil deve
ria investir um por cento do seu Produio Interno Bru
!o PIB isto é, quatro bilhões e quinhen!os milhões 
de dólares por ano, em saneamen!o básico. Em 1993, 
gastou somente oitocentos milhões de dólares. 

Em 1995, para abastecimento de água,, sanea
men!o básico, esgotamento sanitário e prédios admi
nistrativos de unidades de saúde, nos Estados de 
Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Arnapâ e 
Pará, foram liberados apenas 4 milhões, 946 mil e 
227 reais. · · 

No mesmo ano, foram liberados 3 milhões, 
434 mil e 712 reais para aÇÕ'és de saneamen!o, vi
sando ao controle da malária nos Estados do 

·Amazonas, Maranhão, Amapá, Parâ, Rondônia e 
Roraima. 

Sr. Presidenie, Sr"s e Srs. Senadores, a ques
tão do saneàmento básico é grave em !odó o Pafs. 
Na Amazônia, assume características de calamida
de pública, porque praticamente inexiste. Sem essa 
infra-estrutura básica, as populações continuarão 
expostas a todoS- os tipos de doenças, ao subdesen
volvimen!o ffsico e intelectual e à morte prematura, 
especialmente as crianças. 

Urge que o País retome com seriedade e de
terminação a questao do saneamen!o básico, com 
particular atenção para a Amazônia. Fora de uma 
ação decisiva nesse se!or, dentro de poucos anos, a 
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Amazônia impressionará as civilizações distantes 
não mais somente por suas peculiaridades naturais 

. e exóticas, mas também pelo abandono, pelas 
doenças e pela morte a que estão sujeitos seus ha
bitantes. 

Era o qüe tinha a dizer! 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB

DF.) - Sr. Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, Hoje 
começa a discussão da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, que pode fazer uma verdadeira revolução 
na educação brasileira. 

Requeiro, por isso, que o artigo do jornalista 
Gilberto Amarai, que passo a ler, fique registrado 
nos Anais do Congresso Nacional. 

' 
'Entre os grandes pensadores da hu-

manidade sempre existiu a consciência e a 
certeza de que estamos numa corrida entre 
a edL'Cação e a catástrofe: Uma nação só 
pode alcançar o desenvolvimento almejado 
quando todos tiverem educação. Nãp ape
nas no sentido de instrução, mas também 
no sentido cultural, porque, afinal, educação 
e cultura devem andar juntas, inseparada
mente. 

Por isso, é realmente auspicioso o tra
balho que vem sendo realizado pelo Ministro 
da Educação Paulo Renato, cuja capacida
de inovadora tem sido reconhecida plblica

. mente pelo próprio Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

Agora mesmo, no dia 04 de março pró
ximo, com a presença do Presidente, de vá
rios Ministros, Governadores e empresários, 
Paulo Renato estará lançando, em Belo Ho
rizonte, no Minascentro, o Programa 'Edu
cação Para Todos'. 

Seu objetivo é garantir que nas gran
des empresas os funcionários tenham, pelo 
menos, até a 4" série primária. Pode perecer 
pouco, mas é murro, num Pafs de quase 30 
milhões áe analfabetos. 

É como tenho dito, o maior problema 
no Brasil é Educação. Quem não tem educa
ção não sabe votar, não sabe trabalhar, não 
sabe dirigir, não arranja bom emprego, não 
pode nem jogar futebol, não pode lazer nada 
É uma catástrofe, da qual o Ministro Paulo Re
nato quer livrar milhões de brasileiros. • 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA EM .SEU 
DISCURSO: 

ANO DA EDUCAÇÃO 

Entre os grandes pensadores da humanidade 
sempre existiu a consciência e a certeza de que es
tamos numa corrida entre a educação e a catástrofe. 
Uma nação só pode alcançar o desenvolvimento al
mejado quando todos tiverem educação. Não ape
nas no sentido de instrução, mas também no sentido 
cultural, porque, afinal, educação e cultura devem 
andar juntas, inseperadamente. 

Por isso, é realmente auspicioso o trabalho que 
vem sendo realizado pelo Ministro da Educação, 
Paulo Renato, cuja capecidade inovadora tem sido 
reconhecida publicamente pelo próprio Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Agora mesmo, no dia 
4 de março próximo, com a presença do Presidente, 

. de vários ministros, governadores e empresários, 
Paulo Renato estará lançando, em Belo Horizonte, 
no Minascentro, o programa Educação para Todos. 

Seu objetivo é garantir que nas grandes em
presas os funcionários tenham, pelo menos, até a 4" 
série primária. Pode parecer pouco, mas é muito 
num pars de quase 30 milhões de analfabetos. É 
como tenho dito; o maior problema do Brasil é Edu
cação. Quem não tem educação não sabe votar, 
não. sabe trabalhar, não sabe dirigir, não arranja 
bom emprego, não pode nem jogar futebol, não 
pode lazer nada É uma catástrofe, da qual o Minis
tro Paulo Renato quer livrar milhões de brasileiros. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS.) - Sr. Presi
dente, Sr%. e Srs. Senadores, trago ao conhecimen
to de Vossas Excelências a resposta do Senhor Mi
nistro da Fazenda ao Requerimento de Informação 
nº- 1.425/95, de minha autoria, a respeito de dotaçõ
es legislativas criadas. no exercfcio financeiro de 
1995. Encaminhadas pelo Ministro Pedro Sampaio 
Malan, através do Aviso nº- 11 QS,IMF, as respqstas 
constam da Nota nº- 1.375/CONED/DECOS/STN, de 
01.12.95, da Secretaria do T escuro Nacional. 

Transcrevo, a seguir, as perguntas formuladas 
e, após cada uma, a respectiva resposta, seguida do 
nosso comentãrio a respeito: . 

01 - quais as dotações legislativas criadas no 
exercício financeiro em curso? · 

Resposta: Para atender as necessidades de 
gestão do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, 
na medida em que as datações constantes dos· mes
mos se revelarem insuficientes, ou não estiverem 
computadas, a lei nO- 4.320, de ·17 de março de 
1964, prevê os crédrros adicionais (Tfiulo V - DOS 
CRÉDITOS ADICIONAIS), observados os requisfios 
que instRui. 
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Esses créditos adicionais podem ser autoriza
dos por lei especifica ou, no caso, pelo uso da auto
rização conferida nos termos do artigo 72, inciso I, da 
referida Lei nº- 4.320/64. 

Assim, as dotações legislativas são, especifica
mente, aquelas solicitadas pelo Poder Legislativo e 
aprovadas por lei, como o Orçamento e os créditos 
adicionais. 

As dotações autorizadas em conformidade com 
a faculdade constante do artigo 6", e selis incisos, 
da Lei nº- 8.980, de 19 de janeiro de 1995 (Lei de 
Meios - LOA), publicada no Suplemento do Diário 
Oficial da União nº- 15, de 20 daquele mês, são ne~ 
cessariamente exaradas na forma prescrita em lei -
mediante Decreto, publicado no Diário Oficial' e ob
servado o limite estabelecido no referido artigo 6". 

Comentário: A resposta oferecida é evasiva 
Além de não informar quais as dotações criadas, no 
exercicio financeiro. na forma de "dotação pendente 
de autorização legislativa•, procurou, o respondente, 
desvirtuar o sentido da pergunta, afirmando que to
das as dotações criadas tiveram amparo na autori
zação para abertura de crédi!Ds suplementares con
tida na Lei Orçamentária de- 199~ e na Lei nº-
4.320/64. 

Com isso, tentou afirmar a legalidade da am
pliação do valor dos créditos acima dos limites pre
visiDs na lei orçamentária. Se tais dotações fossem 
permitidas pela legislação, de forma alguma pode
riam ser consideradas como pendentes de autoriza
ção legislativa. · 

02 - a quem coube a responsabilidade de criar 
cada dotação acima referida? 

Resposta: Como explicado no item anterior, a 
'ciração• de créditàs adicionais é sempre procedida 
na forma da lei apliCada, quer via Decreto do Presi
dente da República, quando, com fundamento no ar
tigo 6" inciso I da LOA, quer por lei concedendo tal 
rompetência. 

Comentário--O respondente remete tal respon
sabilidade para o Presidente da República. ·indican
do que todas as dotações foram abertas por Decrero 
presidencial. 

Mais uma vez, de fato, não respondeu, uma 
vez que, se não listou as dotações criadas por meio 
desse instrumento, não iria. naturalmente, apresen
tar o. responsável pelas dotações, urna a uma. 

03 - que norma deu, à Secretaria do T escuro 
Nacional, o poder de criar tais dotações? 

Resposta: A Secretaria do Tesouro Nacional 
não detém tal prerrogativa. À Secretaria do Tesouro 

Nacional compete, tão-somente, o registro dos crédi
tos orçamentários e adicionais, em estrita conformi-
dade com a lei. · 

Comentário: Aqui, limitou-se a afirmar que a 
· Secretaria do Tesouro Nacional "não detém !ai prer- -
rogativa", mas deixou de dizer que norma autorizou 
o Governo a burlar o orçamento. 

04 - a quem coube, na Secretaria do Tesouro, 
a criação da conta contábil e dos eventos que possi
bilitaram a utilização dessa prática? 

Resposta: De acordo com o Regimento Interno 
da Secretaria do Tesouro Nacional- STN, aprovado 
pela Portaria MF nº- 320, de 28/09/88, compete ao 
órgão de contabilidade manter atualizado o Plano de 
Contas e a respectiva Tabela de Even!Ds, levando 
em conta os princípios legais, a teoria contãbil e a 
necessidade de detalhamenro. A disposição das 
contas procura atender todas as possibilidades de 
atas e falos ocorridos no âmbito da adminislração, 
de maneira que as demonstrações contábeis pos
sam representar a fidedignidade do estado patrimo
nial, econõmico e financeiro, evidenciando o resulta
do da tomada de decisão por parte do gestor dos re
cursos, independentemente do carãter de sua decisão. 

Assim, a existência de tfttJos contãbeis não 
tem o propósito de induzir ou justificar a geração de 
atas e fatos administrativos anormais, mas de repre
sentar tais atos e falos jã praticados na gestão dos 
recursos. 

O que a contabilidade deve ressaltar é a trans
parência das decisões. A titulo de exemplo, apre
sentamos um grupo de contas destinado a registrar 
ocorrênciaS dessa natureza (anexo I). ·. • 

Na questão em comen!D, a conta utilizada tem 
a função de acolher os regislros correspondentes à 
dotação pendente de autorização legislativa, em pro
cesso avançado de apreciação e encaminhamento, 
devidamente controlada pelo ges!Dr, conforme estru
tura abaixo é descrição contida no anexo 11: 

1.o.o.o.o.oo.oo- A nvo 
1.9.0.0.0.00.00 - ATIVO COMPENSADO 
1.9.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ-

RIA DA DESPESA · 
1.9.2.1.0.00.00- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
1.9.2.1.5.oo:oo - DOTAÇÃO PENDENTE DE 

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA 
1.9.2.1.5.01.00- CRÉDITOS SOLICITADOS 
Essa conta. assim criada, se lei dentro do Ati

vo Compensado. As contas de compensação não 
são contas .. destinadas à movimentação financeira, 
mas também chamadas de "pró-memória" ou de 
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"controle", têm mera movimentação nesse sistema 
compensado, que exclui a capacidade de atender 
pagamentos à sua conta. Destina-se a mero contro
le gerencial do volume de recursos em processo de 
suplementação. Não obstante, algumas unidades 
gestoras, em deturpação sobre sua função, utilizam
na para atendimento de despesas suplementares, 
cujos créditos foram solicitados pelas mesmas, com 
fundamento no artigo 6º da Lei de Meios (abertura 
por Decreto) (grifo nosso). O problema já havia sido 
detectado, o que determinou pronta providência des
ta Secretaria no sentido da imediata indisponibiliza
ção da conta para tal tipo de movimentação e, igual
mente, da pronta regularização desses pagamentos, 
o que será atingido pela abertura de créditos· suple
mentares, por intermédio de decreto, com funda
mento no retro citado artigo 6º da LOA •. 

!:: de ressaltar que, por ocasião do encerra
mento do exercício, tal conta do Ativo Compensado 
não poderá apresentar saldo que, se vier a ocorrer, 
será levado a débito do respectivo responsável. 

Acentuamos, finalmente, que a ocorrência não 
trouxe prejuízos para o Tesouro Nacional, deve que, 
prontamente localizada pelos nosso "sensores' de 
acompanhamento da despesa, e que, como informa
do anteriormente, não poderá apresentar saldo no 
encerramento do exercício. 

Cometário: A resposta limita-se a informar que 
compete ao órgão de cOntabilidade a manutenção 
do Plano de Contas e da Tabela de Eventos. Cui
dou-se de não explicitar o nome desse órgão e, me
nos ainda da pessoa responsável. Procurou-se, ain
da, isen!ar de culpa o responsável, alegando-se que 
"a existência de titulas contábeis não tem o propósi
to de induzir ou justificar a geração de atas e fatos 
administrativos anormais, mas de represen!ar tais 
ates e fatos já praticados na gestão dos recursos. 

Tentou-se, também, enganar o Congresso Na
cional com a alegação de que as contas contábeis 
utilizadas para esse processo destinam-se "a mero 
controle gerencial do volume de recursos em pro
cesso de suplementação". 

Análise 
Afiryna, o respondente, que a con!a em questão 

se destina a "mero controle gerencial do volume de 
recursos em processo de suplementação". Ora, se 
existe o instrumento do contingenciamento para evi
tar que se usem dotações a serem utilizadas no can
celamento, quaiquer crédito suplementar deve se 
ster ao rito de se contingenciar o recurso a ser can
celado, solici!ar-se a tramitação do Projeto de lei e, 
aprovado, promover a criação da dotação. 

. . 

A lei nº 4.320/64, juniamente éom os incisos 11 
e V do art. 167 da Constituição Federal são enfáti
cos em proibir a abertura de créditos orçamentários 
sem autorização legislativa, constituindo, sua viola
ção, uma vez formalizada por Decreto presidencial, 
crime de responsabilidade capitulado no inciso VI do 
art. 85 da Constituição. 

A Constituição Federal, nos incisos V e X do 
art. 49, atribui competência ao Congresso Nacional 
para sustar atas normativos que exorbitem do poder. 
regulamentar transferido para o Executivo, e para 
fiscalizar e controlar os atas do Poder Executivo. 

A resposta ao Requerimento de Informação 
comprova, não apenas que foi utilizada a prática de 
abrir créditos sem a prévia autorização legislativa, 
mas que, também, foram exeCutadas. despesas à 
conta desses créditos, ao completo arrepio das dis
posições constitucionais e legais. 

A continuar assim, toma-se perfeitamente dis
pensáve!' a participação do Legislativo no processo 
de alteração orçamentária, uma vez que o Executivo 
está criando créditos adicionais, gastando os recur
sos e, só depois, apelando ·ao Congresso Nacional 
para referendar um ato já consumado. O processo 
orçamentário é, dessa forma, invertido: gasta:.se pri
meiro, orça-se em seguida e, só depois, se aprova a 
dotação. Deste modo, para quê o Orçamento? O 
Legislativo se limita a aprovar a Contabilidade e não 
o Orçamento! · · 

Por fim, há que ser ressaltada a forma irres
ponsável, evasiva e leviana com que foi respóndido _ 
o Requerimento de Informação. Em nenhum mo
mento é apontado um responsável pelas irregulari
dades praticadas. Não foram listadas as ocorrên
cias, não se definiram responsáveis e ainda se pro
curou induzir o Congresso Nacional a crer que a 
contabilidade registra apenas fatos consumado, 
quando se sab6 que, para o SJAFI, os fatos (espe
cialmente os relativos às dotações orçamentárias) 
só têm existência legal se forem, previamente, cria
das as contas e os eventos que possibilitem a sua 
realização. 

Esta, Senhoras e Senhores, a resposta do lllli
nistério da Fazenda aos quesitos que lhe apresenta
mos, os comentários que tecemos sobre cada um 
deles e a análise • De observar que os próprios res
pondentes admitem a ocorrência de procedimentos 
incorretos, nessa áre<l.- J:Oofo.rme apontado m tr!j,
cho -negriiado :-e que foram identificados e Sana
dos, pela Secretaria do Tesouro Nacional, segundo _ 
informa -

Por outro lado, não constam da resposta que 
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nos chegou às mãos, os citados anexos I e II dares
posta à questão nº- 4. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM) -Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. tamanhas são as 
dificuldades financeiras, politicas, administrativas e 
admitamo-lo francamente! - também de cultura inter
na que frustram a Universidade brasileira em sua 
missão de pensar o País e formular alternativas efi
cazes às questões que angustiam a consciência na
cional, são tão grandes todas essas dificuldades que 
me sinto no dever de repercutir e exaltar qualquer 
resultado positivo nesse sentido: 

Este é precisamente o caso da tese, há pouco 
defendida pela professora Marma Fonseea, titular do 
Departamento de Administração e Planejaménto da 
Faculdade de Educação da Universidade de Brasma 

O estudo, intitulado O Banco Mundial e a edu
cação brasileira, traz no seu bojo um amargo diag
nóstico e urna gravíssima denúncia: o Brasil gasta 
muito mais para ·obter empréstimos internacionais do 
que realmente aplica em programas e projetas edu
cacionais. Pagarilos efevados encargos financeiros 
pelos créditos contratados junto aos organismos 
multilaterais de financiamento e depois não temos 
capacidades org.ariizacionais para fazer frente às pe
sadas exigências · ~ ·cpndicionalidad6!l impostas por 
estes. 

Ousaria dizer, sen.horas e senhores, recordan- . 
do um conceito da lavra do saudoso cientista social 
baiano Alberto Guerreiro Ramos, que as equipes 
técnicas, de ambos os lados, encarregadas de ela
borar e negociar tais piojetos, não operam sua "re
dução sociológica" ·às especificidades e· precarieda-
des da situação braSileira · · · 

Em sua pesquisa, a professora Marília analisou 
três projetas de éó'financiámehto desenvolVidos no 
âmbito do Ministério da Educação durante ó período 
1979/1990, além de outros dois no Ministério do Tra
balho, lembrando .ciue todos elés integram o pesado 
passivo de nossa dívida externa 

Nesse pontO, á pesquisadora QUestiona O trata
mento rigorosaménte "comercial" dispensado a es
sas . operações. Em· suas próprias palavras "tais 
acordos implicam uma série de cláusulas técnico-fi
nanceiras e condicionantes políticas predefinidas 
que podem acarretar uma série de problemas para a 

-administração educacional". Do lado brasileiro, as di
ficuldades são agravadas pela instabi !idade político
adrninistrativa: na pasta da Educação sucederam~e 
nada inenos de 1 O ministros desde 1980! · · 

No início dos anos 7Ó, de acordo com a profes
sora. grandes expectativas foram suscitadas pela 

entrada do Banco Mundial (Bird) e do Banco lntera-
. mericano de Desenvolvimento (BID), no espaço an

teriormente ocupado pela Usaid e a "Aliança para o 
Progresso" como agências externas de apoio e as
sistência técnico-financeira ao desenvolvimento so
cial brasileiro. "Esperava- se que fóssem ações me
nos impositivas e suas sensíveis às demandas lo
cais, segundo "xigências dos próprios usuários" ob
serva ela. Além da entrada dos recursos externos 
propriamente ditos, os acordos garantiriam recursos 
adicionais, mediante a destinação de contrapartida 
do Tesouro Nacional. "Isso porque", continua a pro
fessora Manlia •o financiamento foi concebido se
gundo o modelo de co-financiamento, pelo qual o 
banco não empresta diretarnente, mas ressarce o 
País por investimentos antecipados (contrapartida), 
efetivados de acordo com cronograma negociado 
previamente com o Bird". 

Outra esperança, Sr. Presidente, era a de que 
essa cooperação, definida em termos de ações de 
impacto para a melhoria do desempenho da escola 
(nas áreas de qualidade do ensino, expansão das 
matrículas, reversão dos índices. de evasão e repe
tência), contribuísse para a eficiência da gestão pú
blica escolar, com a difusão das experiências mun
dialmente acumuladas pelo Bird na área .do desen
volvimento institucional. 

A frustração desse desiderato pode ser aquila
tada pelo simples fato de que o MEC. perdeu - isto 
mesmo: perdeu! - todos os arquivos contendo a me
mória, o registro desses acordos. É o •caos geren
cial" denunciado pelo aluai Ministro de Educação, 
professor Paulo Renato Souza, ele mesmo antigo 
técnico do BID. A professora Marília Fonseca presta 
um inestimável serviço ao rilsgate de nossa memó
ria administrativa ao historiar minuciosamente a Ira: 
jetória dos grandes projetas educacionais dos anos 
70 e 80. Os três primeiros insériam-se ria linha de fi
nanciamentos convencionais ·. do Bird (invesbnent 
]oans), caracterizados pela predefinição de metas e 
pelo acompanhamento direto do banco en:t todas as 
fases de execução e em todos os níveis administrati
vos para o cumprimento das ações planejadas. 

O primeiro projeto inicial dessa etaPa pioneira 
de número 755 fói executado· no período de 1971 a 
1978 para assegurar a melhoria e a expansão do 
ensino técnico do 2º- grau, industrial e agrfcola. 

O segundo, que recooeu o número 1.067, foi 
desenvolvido entre 1974 e 1979, com a finalidade de 
prestar assistência técnica às secretarias estaduais 
de Educação do Norte e Nordeste para que incorpo
rassem novas tecnologias de planejamento e gestão 
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adequadas à implantação da Relorma Passarinho, 
que previa a expansão do ensino profiSsionalizante. 

O terceiro projeto, de número 1.867, foi imple
mentado entre 1980 e 1987, visando a promovera me
lhoria da qualidade didática e o acesso ao ensino pri
mário em cerca de 400 municípios do Nordeste rural. 

No início dos anos 80 foi introduzida uma nova 
filosofia e modalidade de financiamento, a dos poli
cy-based loans e dos projetas setoriais • A mudança 
tinha a função de permitir ao banco desembaraçar
se da supervisão de ações específicas para dedicar
se mais à definição de políticas de logo prazo. Muito 
embora o setor educacional não tenha sido direta
mente agraciado com um projeto setorial específico, 
os dois últimos projetas foram negociados segundo 
uma modalidade mais flexível, com maiores facilida
des na fixação das regras para a contrapartida am
pliando as oportunidades de participação do benefi
ciário nas decisões de planejamento e execução. 

O quarto projeto, de número 2.366, implemen
tado entre 1983 e 1990,deu continuidade ao primeiro 
acordo para a melhoria do ensino técnico de 2"- grau, 
aí incluídas 37 escolas industriais e 49 escolas agrí
colas federais e estaduais. 

O quinto e último projeto dissecado pela pro
fessora da UnS, o 2.412, com duração de 1984 a 
1992, voltou-se ao. desenvolvimento da educação 
primária (quatro primeiras séries do I" grau) nas re-

. giões Norte e Centro Oeste. 
Quai teria sido o saldo da experiência de todos 

esses projetas? 
Do pon!o de vista financeiro, Sr. Presidente, os 

dados patenteiam que os financiamen!os não corres
ponderam às vantegens apregoadas pelo Bird e por 
sucessivos governos brasileiros. No confronto entre 
crédito externo e contrapartida nacional, a participação 
do banco foi bem menor que a do Brasü. Os três pri
meiros proje!os garantiram a participação média de 
34,3% do financiamento do banco, e os dois últimos 
contrariamente à expectaliva gerada pela maior flexibi
lidade da contrapartida, mostrararTHSe ainda menos 
vantajosos: a participação do banco limitou-se à taxa 
média de 28% do total de recursos apostados. 

Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Senadores 
Todos os demonsbativos financeiros insistem 

em que os projetes tomaram-se caros para o Brasil. 
Ao longo de suas décadas, o país recebeu cerca de 
US$1 00 milhões pelos cinco projetes de educação 
básica (note-se que a quantia desconsidera a varia
ção cambial no período em questão}. Em troca, o · 
Brasil investiu muito mais que o crédito externo. A 

soma dos serviços da dívida representa também pe
sadas despesas para a edlMição nacional. Ade
mais, o pagamen!o da dívida é acrescido de ajustes 
cambiais sempre desvantajosas para o tomador. 
Para piorar as coisas, acrescente-se que os dois últi
mos projetes acabaram sendo cancelados por seu 
mau desempenho financeiro. 

Hã que lavar em conta, ~nda, os custos indire
tos envolvidos no longo e peooso processo de ne
gociação dos projetas, o qw pode anrastar-se por 
períodos de três a oito anos! <llviamente essas des
pesas correm por conta do MEC, ou seja, do contri
buinte brasileiro, com um oneroso cortejo de viagens 
de reconhecimento e inspeção, contratação de con
sultarias, passagens e hospedagem para funcioná
rios do banco em missões de ~sita ao Brasil e assim 
por diante. Não raro, os govemos estaduais são 
chamados a contribuir com seus minguados recur
sos para o rateio das despesas ... 

Do pon!o de vista operacional, ou seja, dos resti
lados concre!os, as notícias sao ainda piores. Quando 
o sociólogo francês Michel Crozier disse que a medida 
da esclerose burocrãtica é a peroa da capacidade de 
uma instituição ~ender com set.G proprios enos, não 
pocf1a imaginar fielmente sua lórrntla viriia a retratar os 
descaminhos da política educacOOal brasileira. Espan
ta-se a au!ora da tese - e espantef.me eu ao Jê.la -
com o falo de que as au!oridades responsáveis pouco 
ou nada se preoct.parilrn em conig~ distorções e pre
venir a repetição de erros à luz das experiências acu
muladas em 20 longos anos. 

A bem da verdade, não faltaram estudos de 
avaliação no ãmbito do MEC e do próprio Banco 
Mundial, dando conta dessas dificuldades e desa- -
certos O falo, porém, é que a já referida alta rotativi
dade nos altos escalões declsónos do ministério im
pediu que essas anj31ises críticas se traduzissem na 
retificação de rumos, na revisão de prioridades, e no 
reexame de mé1odos. 

Com o tempo, a inovação se rende à rotina, e o 
Pafs dilapida recursos humanos, financeiros, mate
riais e organizacionais para S6!:1pre recomeçar da 
estaca zero por caminhos jã coooenados. 

Hoje, com o flagrante esgotamento da capaci
dade estatal de promover o desenvolvimento sócio
eeonõnico dentro do velho modelo centralizado, tJu. 
rocratizado, orientado pelo preenchimento de forma
lidades, e não pela consecução de. .esultados men
suráveis, hoje a administração pública brasileira estã 
incapacitada de gerenciar. projetos do Bird .em mais 
de 1 00 municípios exibindo enormes disparidades 
ecçnõnlicas. sociais e culb.Jrals. 



Fevereiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 379 

. Numa palavra, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Se
nadores, o processo de cooperação técnica do Bird, 
baseado e, esquemar de co-financiamen10, ·revelou
se caro e ineficaz à luz do implacável e minucioso 
diagnóstico da professora Marília Fonseca, da UnS, 
que em suas considerações finais chega a sugerir 
uma alteração radical do enfoque em vigor. Estaria 
mais que na hora de redirecionar essa cooperação 
para áreas cuja sofisticação intelectual organizacio
nal lhes permita conferir vantagens substanciais com 
os financiamentos do Bird. Definitivamente, o ensino 
básico não é o contexto adequado para o desenvol
vimen10 dessas experiências segundo as regras do 
banco. 

Uma segt.nda ordem de recomendações diz 
respeito a modalidades mais simples e eficazes de 
cooperação técnica, dentro da realidade administra
tiva da educação brasileira Nesta conexão, a pro
fessora Marília sugere a contratação de emprésti
mos por meio de outras agências com juros mais ba
ra1os, além da negociação, com o próprio Bird, de 
empréstimos em condições mais favoráveis e sem 
exigências de contrapartida, bem como o fortaleci
men1o da capacidade governamental para identificar 
e canalizar fontes de recursos a fundo perdido. 

Enfim, Sr. Presidente, Sras. e Sm. Senadores, 
estamos diante de um eloqüente brado de alerta, ao 
qual o Senado, no cumprünento de sua missão 
Constitucional de autorizar a contratação de crédi1os 
externos, tem obrigação de dar ouvidos e, mais do 
que isso, conseqüência prática na forma de parâme
tros mais minuciosos e realistas de avaliação em be
neficio do futuro de nossas crianças e jovens e em 
respeito ao bolso do sofrido contnbuinte brasileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. ERNANDES AMORIM (PMOB-RO) -Sr. 

Presidente, Sr% e Srs. Senadores, freqUentemente, 
ouve-se falar que é preciso. reduzir o chamado Cus1o 
Brasil para que nosso País ganhe competitividade 
em nível internacional. É verdade. Sabemos todos 
que as empresas brasileiras, de um modo geral, pre
cisam crescer erri eficiênCia~ produtividade e qualida
de a fim de enfrentar a concorrência no mercado in
ternacional. Para isso; claro;. é preciso reduzir alguns 
cus1os que acabam 1Droaodo excessivos os preços 
dos nossos produ1os. 

Ocorre, no entan10, que entre as muitas pro
postas para o ajuste do Brasil ao contexto mundial 
existem algumas totalmente sem fundamento. Entre 
essas, eu destacaria, em prüneiro lugar, a disparata
da sugestão na sentido de que se acabe com as 
contribuições das empresas para o SESC (Serviço 

Social do Comércio) e para o Senac (Servi9CJ Nacio
nal de Aprendizagem Comercial). 

Vejamos, antes de mais nada, os números que 
mostram a incoerência de tal sugestão. Se somar
mos todas as obrigações sociais que incidem sobJ& 
uma folha de pagamentos, veremos que o 10ta1 che
ga a trinta e cinco vírgula oito por cen10 do valor dó 
salário. Mas, se considerarmos ainda outros custos 
que recaem de forma indireta sobre as empresas, 
como pagamen1o de férias, repouso: semanal, :Mso 
prévio, auxmo-enfermidade e despesas com resci
são contratual, chegaremos a cen1o e dois virgula 
zero seis por cento sobre o salário. 

De todo esse montante, as empresas comer
ciais contribuem com apenas um e meio por cento 
para o Sesc e mais um por cento para o Senac. É 
muito pouco. Eti diria que é uma percentagem insig
nificante se levarmos em consideração os inúmeros 
e relevantes serviços prestados à sociedade brasifei.. 
ra por essas duas entidades. 

Para contraditar aqueles que, por desoonhecó
men1o ou má-fé, chegaram a pensar em cariar as 
contribuições para Sesc e Senac, alinharemos acp 
alguns dados. No final do ano passado, o Senac 
contava com 716 escolas (tendo, entre elas, 3 f1o. 
téis, 21 restaurantes, 58 salões de beleza e 2 postos 
de gasolina, todos funcionando como verdadeiras 
empresas). Espalhadas por· mais de 1.700 municí
pios, essas escolas ministraram mais de 1.500 CU!' 

sos a um total de um milhão e quatrocentos a trinta 
e três mil alunos. Ao longo de seus cinqüenta anos 
de atuação, o Senac jã formou mais de 22 ll"ilhões 
de profissionais. São números impressionantes. 

Já o Sesc conta com 2.303 unklades de atendl
men1o, dentre as quais 329 ·gabinetes dentários, 63 
restaurantes para trabalhadores, 103 teatros e aucf. 
tórios, 177 bibliotecas, 20 colônias de férias e 403 
ginásios ou centros desportivos. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores: 
Quase todas as tarnmas brasileiras contam 

com um de seus integrantes que já foi beneficiado 
pelo Sesc ou pelo Senac. Ou foi alguém que, em oo, 
tenninado momen1o, precisou da atendimen1o mécf
co ou dentário, ou que se beneficiou de refeiQOes 
subsidiadas ou ainda que teve oportunidade de lazer 
e de recreação. 

O Sesc e o Senac, isso é evidente. eslão entre 
aquelas instituições brasileiras que .funcionam a coo
ten1o e que têm o apoio entusiasmado da popUa
ção. Destruí-las seria causar wn dano tremendo m 
Brasil justo no momento em que o. País se prepara 
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para enfrentar a luta por espaço na economia inter-· 
nacional. · 

Para que não reste dúvida, quero mencionar 
aqui também os números do Sesc e do Senac no 
meu Estado de Rondônia O Sesc, por exemplo, 
atua no Estado desde 1977. No ano de 1994, foram 
servidas lá mais de 40 mil refeições, enquanto os 
atendimentos dentários passavam de dezasseis mil 
e os atendimentos médicos de dez mil. 

Quanto ao Senac, tivemos, em 1994, nove mil 
e duzentas matrículas em 43 unidades escolares, 
espalhadas por onze municípios. Foram 'ministrados 
cursos nas áreas de administração, hotelaria, turis
mo, informática, artesanato e vendas, entre Ol11ras. 

Este meu pronunciamento tem como objetivo 
alertar os nobres colegas para a possibilidade de 
que sejam realizadas novas gestões visando a des
truir essas duas instituições de tanto prestigio, e que 
tantos e tão relevantes serviços têm prestado ao 
País. Temos que ficar atentos. Nãq há argumentos 
que justifiquem essa animosidade contra Sesc e Se
nac. Aliás, pelo contrário, são incontáveis os argu
mentos favoráveis a sua manutenção, como os que 
alinhei aqui; 

Diz a sabedoria poPular do esporte que não se 
mexe em time que está ganhando. Eu usaria· esse 
ditado no qlie se refere ao Sesc e ao Senac. Con~ 
cluo, certo de que os· Senhores Senadores, todos ~ 
conscientes do inestimável valor dessas instituições, 
não se vão deixar enganar por uma manobra ca
nhestra e bisonha como éssa a que aludi. 

Erà o que tinha a i:li:iér. 
Mufu>"obrigado. · · · · 

. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - N;;tcf<i ·. 
mais havendo a tratar,·~ :Presidência vai encerrar os . 
trabalhos, designando ar~tes para a sessão Qelitiéra~ 
tiva ordinária de amanhã,. a realizar-Se às 9 horas,. a . 
segui• · ··· - ~ ··· · 

ORDEM DO DIA .. 

Item Onlco 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO .. 
N26.&.DE1995 ·· 

Discussão, em primeiro turno,' da Proposta de 
Emenda à Constituição n2 68, de 1995 (n2 163195, · 
na Câmara dos Deputados), de iniciativa do Presi
dente da República, que altera os aits. 71 e 72 do" · 
Ato das Disposições Constitucionais Transilórias, in
troduzidos pela Emenda Constituc~nal de Revisão 
n21, de 1994, tendo · 

Parecer favorável, sob n2 1 O, de 1996, da Co
missão 

- de Constitu lção, Justiça e Cidadania, ven
cidos os Senadores Josaphat Marinho, Ademir An
drade, Roberto Freire, Ronaldo Cunha Uma, Benedi
ta da Silva e Carlos Patrocínio. 

(Terceiro dia de discusso) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Está en
camada a sessão. 

(Levanta-se a sessão as 18h33min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. HUMBÉRTO LUCENA NA SESSÃO DE 
07/02196, QUE SE REPUBUCA POR HA
VER SA{DO COM INCORREÇÓES DO DSF ~ 
DEB-2-96: 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para 
encaminhar a votação;) - Sr. Presidente, Sr% e Sns. 
Senadores, lxir rnais . que estivéssemos espiritual
mente preparados para receber a infausta notícia do 
falecimento do Senador Nelson Carneiro, não pude
mos ·evitar O impaCto emocional que ela nos caUsOU, 
tal o sentimento de respeito, de estima e de admira
ção que todos tínhamos por ele, independentemente 
de partido ou de ideologia. . 
· · · Digo que Nelson Carneiro foi. um hOmem plbli

co exemplar, um político por vocação,' o que é fun
damental na consolidação do 'regime democrático e, 
silbreiudo, ·rio ·fOrtalecimento das instituições políti-
cas e, portanto, dos partidos. · · 

· · Nuri6à; 'em· nenhum momento, desde que o co
nheci, ouvi qualquer 'i:íãlavra, vi qualquer gesto de 
Nelson Carneiro que· pudesse levaralguém a sus
peitar que S; Exª:misturassé aquilo.qué não sé pode 
mistt.irar;· ·istó ·é; os· inlere5Ses da vidà privada com 
os da Vida pública ~ . · - · · 

Ele foi urti 'homem. voliado ao serviÇO 'do Esür 
do - e tão-somente isso - , e todo5 aqueles que são 
voltados integralmente para o serviço do Estado na 
câiréira pol~ica, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senado
res, podem até ·ser vítimas de injiJStiÇas, mas, no fi
nal daS·oontas, sempre tenninam pobres, como dis
se o nobre Senador Bernardo · cat:iral a respEiito de. 
Nelson Carneiro nà seu brilhante depoimento." Ele só 
tinha mãos para servir ào povo e ao· Estado que o 
elegia. · 

Acadêmico-de Direito na Bahia, onde começou 
a assomar à ·tribuna corno orador emérito; jornalista, 
e5creveu páginas brilhantes nos periódicos do seu 
Estado, e, depois, no Rio de Janeiro, notadamente 
em O Dia e no Jornal do Brasil. Fatia questão de 
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salientar essa vocação de jornalista. E foi justamen
te esse misto de advogado, principalmente de gran
des e nobres causas, e de jornalista combativo que 
fez com que ele ingressasse realmente na vida polí
tica, com aquela vocação a que me referi, e que hoje 
vai desaparecendo, Sr. Presidente. Poucos são os 
homens, hoje, que fazem política por vocação. 

As coisas vão mudando aos poucos, de tal sor
te que temo que no Brasil, daqui a algum tempo, te
nhamos mesma democracia de cunho eflllresarlal 
dos Estados Unidos da América, onde não é propria
mente o povo que se representa na Câmara dos De
putados, mas, sobretudo, os vários segmeniOs da 
economia daquela grande nação. Somos diferentes 
porque somos uma Nação de origem latina Por 
isso, tínhamos o ex-Senador Nelson Carneiro, que 
chegou à Câmara dos Deputados duas vezes pelo 
seu Estado natal, a Bahia. Depois, como lembrou o 
Senador Bem ardo ·Cabral, transferiu-se para o Rio 
de Janeiro, onde foi eleito e reeleito Deputado Fede
ral por mais três vezes para, em seguida, ter três 
mandatos de Senador. TaniO na Câmara como nes
ta Casa, pontificou como um dos Congressistas 
mais assíduos e mais brilhantes, jâ na sua idada 
provecta, caminhando lentamente- parece que ove
mos entrar neste plenário -, mas sempre com o dis
curso na ponta da língua, com um requerimeniO ou· 
com um projeiO a apresentar. TaniO assim que, aos 
85 anos, jã anunciava a sua candidatura à Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro, pois pretendia eleger
se Vereador, o que nunca fora antes. · 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, essa 
homem público realmente merece o nosso resJieno, 
a nossa estima, a nossa admiração. 

Deputado Federal, Constituinte e- Senador, a 
sua luta foi, sobretudo, voltada para as grandes cau
sas do povo e, especialmente, para as questões so
ciais, principalmente para as alterações fundamen-
tais do nosso Direito de Famflia · · 

Foi ele quem teve a coragem e a determinação 
de levantar o dedo e a voz e enfrentar o clero, m1n 
embate de aliO nível com o velho Monsenhor Arruda 
Câmara, que terminou vitorioso. oom a introdução do 
divórcio na legislação civil brasileira. 

Quero, aliás, fazer. uma . confissão: ·certa vez, 
Nelson Carneiro e eu refletíamos a respeito da pro
posta de emenda constitucional que institl.iu o divór
cio no Brasil, quando ele me disse que a proposta só 
foi aprovada graças à maioria maciça que obteve 
entre os representantes do Nordeste e do Norte. Por 
incrível que pareça, Sr. Presidente, várias vezes fi. 
zemos essa reflexão e terminamos por concluir que, 

diante da luta da Igreja contra o divórcio, realmente 
os Pariamentares do Centro-Sul e do Sudeste eram 
mais conservadores, porque ali também a Igreja era 
mais conservadora. No Nordeste e no Norte, a Igreja 
Católica sempre se voltou mais para as questões so
ciais, para a defesa dos direitos do chamado "o povo 
de Deus•, defendendo as grandes causas, como, 
por exemplo, a reforma agrária 

O fato é que foi o Nordeste e o Norte que ga
rantiram a aprovação do divórcio na reforma consti
tucional, que levou Nelson Carneiro a sua maior vitó
ria de homem público e o consagrou no Rio de Ja
neiro. 

Sr. Presidente, Sr>s e Srs. Senadores, não fi
cou aí a· preocupação de Nelson Carneiro com a 
questão social e, sobretudo, com o Direito de Famí
lia logo em seguida, S. Ex" iniciou sua luta para as
segurar os direitos, inclusive à pensão, das ooncubi
nas, daquelas que tivessem uma uniãO de mais de 
cinco ano$, para assegurar o direito à pensão dos fi
lhos de qualquer condição, inclusive com emendas 
que depois subscreveu . na Assembléia Nacional 
Constituinte e que obtiveram parecer favorável do 
Relator, o Senador Bernardo Cabral. S. Ex .. , na épo-, 
ca, garantiu que, promulgada a Carta. Magna que 
hoje vigora, não se poderia Ólaís falar, no Brasil, em. 
filhoS ilegítimos. Hoje, IOdos são filhos, com os ~ 
mos direitos, com os mesmos deveres. 
· : : :Pois esse é o Nel5on ·Carneiro qÚe ~trai · 

na Câmara dos Deputa~.- _logo que cheguei, aos 
29 anos, ainda no velho Palácio liradentes, e foi o 
Nelson Carneiro que acoflll30hei a vida._inb3jra. De-_ 
pois, junto com os cardeais do PSD - Amarai Peixo
to, Ulysses Guimarães, T~redo Nev:e5.e outros 
grandes COflllSOheiros da época -, à trenl$ d() parti
do; das decisões cjo Congr~. e eu,· da ala jovem, 
mais émbaixo;· às vezes diVergindo, como ocorreu, 
por exemplo, no caso da reforma de 1961, quando 
João Goulart chegou à Presidência da República, · 
ele que tinha sido aliado do PSD, pelo PTB. Enquan
to a cúpula do meu pariido, êoin Nelson à frente, cr,_ 
vergia, ficando com uma posição conservadora no 
plano econômico, eu estava com os me~JS. COf11l3-
nheiros aprovaooo as reformas, sobretudo ·a reforma 
agrária, que considerava, como considero, funda
mental para a reestruturação .da economia brasileira 
Mas seflllre nPS respeitamos. Às vezes, tínhamos 
essas divergências, mais de carãter ideológico, fruiO 
talvez da diferença de idade,_. mas a admiração por 
ele era seflllre 1t mesma · · 

Mais adial)le, reencontramo-nos na grande luta 
pela fundação do MDB, partido que foi fundado por 
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nós, ali, no 27Q andar do Anexo I do Senado Federal, 
para resistir ao golpe militar de 1964. Não era um 
partido de oposição aos governos militares, era um 
partido de oposição ao regime militar. E nós estáva
mos lá- eu, na Câmara, e Nelson, no Senado. Eram 
sete Senadores do MDB na época: porque ninguém 
queria se inscrever no MDB; poucos pretendiam re
sistir. 

Nelson aqui foi Líder, comandou a sua Banca
da, sempre se projetando, continuando a sua luta. 
Teve uma grande participação, dada sua experiên
cia notável no campo internacional como Presidente 
não só do Grupo Brasileiro da lnterpanarnentar, ou 
do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-America
no, mas como Presidente do Parlamento Latino
Americano a nível continental, éom grande atuação 
em todos esses colegiados. 

Posteriormente, já alquebrado, mas seiJllre 
muito lúcido, pois a doença veio e ele a combateu, 
chegando a ir ao exterior várias vezes. Venceu a 
doença. Tanto venceu que continuou Senador ree
leito, chegou à Presidência do Senado, onde se dis
tinguiu pela sua dignidade, pela sua competência e 
deixando a todos a impressão de que o Nelson Carnei
ro de ontem era o mesmo Nelson Carneiro de então. 

Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores,· deixo 
aqui, em nome da Paraíba que tanto o admirava, em 
nome do Nordeste que sempre o reverenciou, o meu · 
preito de imensa saudade a Nelson Carneiro. E en
vio - o que já fiz por telegramas - à Dona Carmem 
Carneiro, sua esposa, e aos demais familiares, so
bretudo à Deputada Laura Carneiro, o meu demora
do e sentido abraço de profundo pesar.-· 

O Sr. Ney Suassuna - Permite-me V. Ex~ um · 
aparte?. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex"; 
com prazer. 

O Sr. Ney Suassuna - Senador Humberto Lu
cena, como paraibano, também me solidarizo, atra
vés do seu discurso,. aos pêsames· pela morte do 
Senador Nelson Carneiro. Lembro-me de que, na ·. 
despedida de S. Exi desta Casa, eu o apartei para 
ressaltar que era impressionante a imagem que mti
tos políticos paraibanos. leitores de seus ~gos, ti
nham a respeito dele: achavam que se tratava de 
uma pessoa já de idade bem madura, quando ainda 
era jovem. Inclusive, quando S. Ex", na condição de 
jornalista, havia ido à Paraíba, mostroõJ a lucidez que 
tinha ao declinar o nome de todos os políticos parai
banas com quem teve contato naqueles idos da dé
cada de 20 e 30. Foi surpreendente! ·fiquei estarre
cido ao ver como a sua memória estava em plena 

função. Sou grato a ele, porque muitos dos ensina
mentos políticos que temos na Parruba - e temos até 
hoje grandes políticos na Paraíba, um Estado pe
queno, porém de uma classe política bem determi
nada e bem afeita à política - devemos ao conselhei
ro que foi S. Ex!', alravés dos seus artigos, de rrtitos 
dos antigos políticos do nosso Estado. Muit:l obrigado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço a V. 
Ex!' a sua solidariedade e termino, Sr. Presidente, di
zendo que Nelson Carneiro desapareceu objotiva
mente do nosso meio, mas, sem dúvida, o seu espí
rito, que é imortal para todos nós, pelo menos para a 
grande maioria de todos nós, ceriamente continuará 
conosco, inspirando-nos, para que o seu exemplo 
multiplique as vocações políticas no Brasil, sobretu- -
do entre as novas e as novíssimas gerações. 

Era o que tinha a dizer. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. JOSAPHAT MARINHO NA SESSÃO 
DE 6-2-96, E QUE ENmEGUE A REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE
RIORMENTE: 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (FI-BA. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SP's e Srs. 
$enadores, em dia recente, o nobre Senador Hugo 
Napoleão, com a-serenidade do seu temperamento, 
tratou, neste plenário, do problema do desemprego. 
Expondo a seriedade_ do problema, fê-lo sem ne
nhum propósito crftico. Examinou fatos, fez pondera
ções. Deram-lhe apoio ilustres Líderes e outros. Se
nadores. Foi voz comum a de que se impõem deter
minadas medidas. capazes de impedir o aumento 

, crescente do desemptego. 
TIVe oportunidade; logo- em seguida, de co

mentar a discussão havida neste plenário, fazendo-o 
em ;migo no qual fixei esta conclusão: 

"Parece que o recente debate no Se
nado, desdobrado sem emOção, teve exala
mente a virtude de convocar ao exame sere- -
no do problema. Não afrorrtou o Governo 
nem lhe estipulou prazo. Participando do de
bate Líderes que o apóiam, as consideraçõ
es feitas valeram como convite à reflexão. 
Vendo o desemprego como . 41T1 mal que se 
agrava, o Senado exerceu forma construtiva 
de colaborar, a ponderação. Em quadro de 
deseiJllregO da extensão do aluai, ponderar 
e sugerir é mais útil do que apenas apoiar 
ou simplesmente criticar.". 

Com esse mesmo espírito, OCt.PO hoje a trouna 
.Salieme-se que, logo após o discurso do emi-
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nente Senador, a imprensa timbrou em assinalar 
que se agrava o problema do desemprego. E o fez 
salientando que, diante do desdobramento do pro
blema. o Governo cuida até de criar um fundo espe
cial capaz de gerar condições impeditivas da amplia
ção do desemprego. 

Ao mesmo tempo, cuidou-se e se vem cuidan
do de discutir a necessidade de modificar a legisla
ção trabalhista e a legislação correlata, para que se
jam eliminados certos gravames que, segundo se 
comenta. concorreriam ou concorrem, para gerar di
ficuldades ao mercado de trabalho e acarretar, con
seqüentemente, o aumento do desemprego. 

Não .YOU, neste momento, examinar se é pró
prio ou rião cuidar da modificação da Constituição 
ou da legislação para verificar se devem ser elimi-· 
nades determinadas exigências legais, que esta
riam concorrendo para dificultar a relação de em
prego e acarretar desemprego. Pretendo situar fa
tos recentes. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, hoje, o 
jornal O Globo publica notícia, que me parece extre
mamente estranha Anuncia que o Unibanco lança 
plano de "demissão voluntária" · 

A nota é esta: 

"O Unibanco lançou ontem um progra- · 
ma de incentivo a demissões· voluntárias; · 
prevendo o pagamento de gratificações es
calonadas por tempo de serviço e a manu
tenção temporária de auxilio médico e ali-' 
mentação. Segundo o vice-Presidente dEi 
Recursos Humanos ds Banco, Paulo Bravo, 
ele começará a ser aplicado entre o fim des-

. ta semana e o· inicio da próxima Estimativas 
de consultores· indicam que; para manter · 
sua eficiência, o banco . precisará enxugar 

. seu. quadro aqministrativo . 6(11 pelo menos 
1 O mil funcionários. Com a incQJl:!Oração do 
Nacional, o Unibanco ficou com 31 mil em-
pregados.". · 

Em seguicla;;·a nóta esj:>ecmca as ·condições 
que o banco pretenda adotar para a obtenção des
ses pedidos de démissão voluntária · · · · 

Ora.. Sr. Presidente,· sr"S· 'e· Srs. Senadores, é 
evidente que não pOdemos; de' modo genérico, inter
vir na vida das empresas quanto à formação do seu 
quadro de pessoal. Podemos apenas exigir que as 
empresas privadas o façam, respeitadas as normas 
estabelecidas na Constituição e nas léis. Logo, a ob
servação não se estende ao comum do funciona
mento das empresas. No caso, porém, a stluação é 

especial. Trata-se de um banco que se fundiu, ou se 
incorporou a outro banco, ou que trouxe à sua estnu
tura o Banco Nacional. Pouco importa a designação 
- se foi compra. se foi fusão, se foi entendimento - , 
certo é que as duas organizações se uniram forman
do uma empresa da maior extensão e do mais am
plo pOder econômico. Para que assim ocorresse, o 
Governo entrou com ajuda financeira, funcionou o 
Proer. Não é de se indagar aqui se a ajuda foi direta
mente ao Unibanco ou se foi ao Unibanco por inter
médio do Banco Nacional. Exato é que, para que as 
duas instituições se fundissem, o Governo deslocou 
dinheiro a fim de assegurar-lhes a nova formação e 
o desenvolvimento de suas atividades. Aí, então, en
tra o problema: é razoável que bancos recebam fa
vor financeiro do Governo para que possam sobre
viver ou para que possam unir-se e pouco após 
ant.nciem plano de demissão de pessoal? É lógi
co, é razoável que se canalize dinheiro do poder 
público para que sobrevivam instituições bancárias 
ou para que elas, juntando-se, se ampliem e pos
sam em seguida, em nome da economia, em nome 
do refazimento de sua estrutura, promover a demis
são de pessoal e em quantidade como a que se 
anuncia? 

Isso é admissivel num quadro de desemprego 
como o que jã se verifica no .Brasil, em que só em 
São Paulo, segundo se diz, já há um milhão de de
sempregados? É razoável que o banco, ontem be
neficiário de varrtagem financeira. possa logo após, 
como agora. anunciar um plano de demissão para 
reestruturar-se? 

O Sr. Hugo Napoleao - Permite-me V. Ex" um 
. aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não, no
bre· Senador Hugo Napoleão?· .. 

O Sr. Hugo Napoleão- Eminente Senador Jo
saphat Marinho, recolho sensibilizado as observaçõ
es de V. Ex" a respeito do meu pronunciamento feito 
na semana passada na tribuna do Senado Federal. 
V. Exª faz ao Plenário uma indagação que eu pode
ria ·começar Por, responder que não. Não é justo. 
Esse problema que a imprensa vem focalizando foi 
detectado por dois dos grandes institutos de pesqui
sa:· o Instituto Vox Populi & o Instituto Gallup. As 
preocupações maiores da população brasi.leira, an
teriormente fixadas na segurança, na saúde, na edu
cação, hoje, transpuseram-se para o desemprego. E 
o desemprego apanece tanto num lnstauto quanto no 
outro como o aem um da preocupação da opinião 
pública do nosso País. Diante dessas assertivas, 
diante de um programa como o Proer, criado para 
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dar sustentação às insütuições financeiras, aos seus 
correntistas, àqueles que poupam, a resposta à sua 
pergurrta deve ser efetivamente "não". Encerrá este 
breve aparte com uma observação. Um de nossos 
Colegas, um Senador, disse que seu filho foi obriga
do a fechar as portas de sua pequena empresa por 
não suportar os juros elevados e foi obrigado a de
mitir sete empregados. Avaliem o que acontece no 
resto do País. É oportuno, é tempestivo, é meritório 
o pronunciamento de V. E~. ao qual, com muita 
honra. tomo a liberdade de associar-me em nome do 
Partido da Frente Uberal. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Nobre Líder, 
agradeço-lhe o aparte e o apoio, sobretudo porque, 
em verdade, estou apenas desdobrando o tema que 
foi por V. Ex~ suscitado, com muita proficiência · 

O que se indaga não é da liberdade de iniciati
va ou de ação económica pelas empresas privadas. 
O de que se cuida é de perguntar se, num quadro de 
crise, como o que atravessamos, uma empresa ban- · 
cária que foi financeiramente ajudada pelo Governo, 
para sobreviver ou para ampliar-se, pode usar a li
berdade de administração para promover um plano 
de demissão voluntária, que equivale, em verdade, a 
uma demissão imposta Quem conhece as relações 
entre o capital e o trabalho, quem já conviveu com a 
luta entre patrões e empregados sabe, com certeza, 
que nesses planos de demissão voluntária o que em 
verdade há é uma demissão coativa 

· O anúncio do convite a que empregados se de
mitam é apenas a advertência feita para que, se não 
aceitarem a proposta, a empresa realize a demissão· 
no rilomento que lhe convier. · · .... , " 

O Sr. Bernardo Cabral- V. Ex" me permite um· 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex" tem o 
aparte, nobre Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral - Eminente Senador 
Josaphat Marinho, V. Ex" sabe que li o artigo de V. 
Ex", onde registra que é melhor ponderar e sugerir, 
algumas vezes; e diz mais: que é melhor até do que 
simplesmente criticar. V. Ex", no fio condutor filosófi
co do seu discurso, sem nenhuma dúvida, está á 
abordar o problema do ângulo social. E por que o 
faz? O eminente Seimdor Hugo Napoleão, ao res
ponder a pergunta de V. Ex". diria que não é justo. 
Eu ouso complementar: não é justo, é criminoso. V. 
Ex"- mostrou o conluio entre uma identidade que se 
locupleta de um favor para gerar um problema so
cial, como a demissão, esfrangalhando a relação ca
pital e trabalho. E diz muito bem V. Ex", com a per
cuciência de sempre, que, como se anuncia,· é um 

pedido de demissão voluntário, quando, por trás dis
so, o que hâ é uma coação; ou seja, uma fachada 
de catedral e os fundos de bordel. Nesse passo, Se
nador Josaphat Marinho, estamos cáminhando para 
uma circunstância sui generis, que é a bancarrota, 
queiram ou não queiram, das médias e microempre
sas, que não podem suportar o índice alüssimo de 
juros e não têm como se benefiCiar do auxRio que é 
dado a outras insti!Uções. De modo que V. Ex" não 
retoma o tema iniciado pelo eminente Senador Hugo 
Napoleão; V. Ex& sempre enriquece qualquer tema 
que seja abordado, e é o que faz nesta hora, da tri
buna do Senado. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- !>ou muito gra
to ao seu aparte, nobre Senador, mas, em verdade, 
a sua intervenção é que enriquece o meu modesto 
pronunciamento. · 

De qualquer modo, o que está em relevo é a 
indagação' da propriedade do plano anunciado. Se
gundo ainda o noüciário de O Globo, o projeto é o 
seguinte: "0 funcionário que aderir ao programa vai 
ter direito a gratificações de acordo com o tempo de 
trabalho. Quem trabalha há menos de um ano vai re
ceber, além das garantias fixadas em lei, o equiva
lente à melada do salário pago na data de recisão -
o valor inclui comissões e bOnus anteriores. De um a 
três anos de casa, a gratificação sobe para um salá
rio. De três a cinco, vai a dois salários. De cinco a 
oito, dois salários e meio. De oito a 15 anos, 2,75 
salários. Acima de 15, três saiârios e mais um quarto 
de saiário por ano trabalhado. • 

Parecerá. a uma rápida leitura, que é uma van
tagem que a empresa está oferecendo. Quem vive 
de saiário limitado, receberá de uma vez um volume 
de-dinheiro com que não contava Mas o problema é 
outro: é o problema social a que se refere o nobre 
Senador Bernardo Cabral. Recebido esse dinheiro, o 
trabalhador é um desempregado,. e o mercado de 
trabalho como está não oferece condições para ab
sorver sua mão-de-obra FICará. então, comendo e 
gastando o que recebeu a ütlio de uma varrtagem 
aparentemente útil à sua sobrevivência ou à manu
tenção e à melhoria da condição de vida da sua fa
mRia Em realidade, esse dinheiro se esgota em 
pouco tempo, até porque hoje, mesmo que possa 
ser recolhido a um banco, a renda é muito pequena 
Servirá, portanto, apenas para a manutenção regular 
do trabalhador e de sua famma. E enquanto o di
nheiro se esgota, estará desempregado e sem pers
pectiva de ocupação próxima. Digo sem perspectiva 
de ocupação próxima porque estudo da Confedera
ção .Nacional da Indústria, traçando uma perspectiva 
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da economia brasileira para 95/96, adverte que rião 
hã como prever-se facilidade de emprego no tempo 
próximo. 

Analisando as dificuldades da economia, esse 
documento acentua: "Este é um dos motivos pelos 
quais pode-se antever um agravamento do problema 

· do emprego nos próximos anos. De fato, as pers
pectivas quanto às taxas de crescimento econômico 
para os próximos anos, se não podem ser conside
radas ruins,. são bastante modestas. • 

Como se vê, nobres Senadores, o problema lo
calizado no caso do Unibanco tem projeção de im
portância social relevante. Disse-se, aqui, no debate 
provocado pelo discurso do nobre Senador Hugo 
Napoleão, que a solução do problema do desempre
go não estava apenas na ação do governo, mas no 
procedimento conjunto dele e da sociedade. Enfim, 
disse-se que era necessãrio um pacto social, me
diante o qual a ação conjugada do Poder Público e 
das empresas privadas pudesse assegurar condiçõ
es nonnais de vida aos que vivem da aplicação da 
sua mão- de-obra 

Estimarei, imensamente, que os diligentes do 
Unibanco possam desmentir a nota de O Globo, ou 
pelo menos, corligi-la Assim espero em nome des
sa expectativa de pacto social de que se falou hã 
poucos dias aqui. O que se anunciou hoje, entretan
to, não é indicativo de pacto; é, antes, expressivo de 

. atuação separada, isolada, divergente. ColllO, com a 
conjunção das duas organizações, a nova estrutura 
restou com 31 mil empregados, a solução não estã 
em ampliar as atividades do banco, mas em reduzir 
o número de seus empregados. 

Ora, não é possível que o capital tenha todas 
as vantagens para sobreviver e o empregado não te
nha nenhuma para resguardar o seu trabalho e, em 
conseqüência, a manutenção da sua condição de 
vida 

O Sr. Antonio Carlos Valadares - Concede
me V. Ex" um aparte, nobre Senador Josaphat Ma-
rinho? · 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- pois .não, no-
bre Senador Antol)io Carlos Valadares. · , 

O Sr. Antonio Carlos 'valadares - Senador, 
corno sempre, V. Ex" co,nsegue despertar a atenção 
do Plenãrio desta Casa pela discussão séria e atua
lizada dos problemas nacionais. Hoje, este assunto 
tormentoso do desemprego volta à tona depois de 
discussões acaloradas ocorlidas na semana passa
da, iniciadas pelo Líder do PFL, justamente o Partido 
que apóia, de forma leal e coerente, o Governo Fe
deral, numa prova evidente de que o Presidente da 

República estã se preocupando com as reflexões 
que aqui são feitas. As demissões no setor bancãrio 
começaram no Banco do Brasil. Recordo-me de 
que, no mês de julho do ano passado, durante o re
cesso, quando esta Casa tem sempre funcionando 
uma comissão, apresentamos um requerimento con
vocando o Ministro da Fazenda, Dr. Pedro Malan, 
para que S. Ex"- explicasse, de forma explicita, os 
motivos reais que levaram o Banco do Brasil a demi
tir 15 mil servidores, sob a capa de "demissão volun
tãria". E S. Exª, numa desatenção que considero 

· descabida e despropositada contra o Senado Fede
ral, afrontando o Regimento Interno desta Casa e te
lindo frontalmente a Constituição Federal, a Carta 

. -Magna que ele é obrigado a aceitar, até o presente 
momento não se dispôs, agindo de forma imperati
va, a vir a esta Casa e utilizar-se dessa prerrogativa 
que nós Senadores ternos, para que nos explicar as 
reais demissões feitas no Banco do Brasil. Agora, os 
Estados são como que colocados na parede, num 
verdadeiro ato de invasão da autonomia das Unida
des Federadas. São obrigados a impor ajustes fis
cais, dentro dos quais a demissão estã na primeira 
linha da vontade do Governo Federal. Trata-se de 
uma verdadeira intervenção branca nos Estados 
para tomar R$120 milhões, R$80 milhões, R$200 
milhões. Se fizermos as contas, só o Fundo Social 
de Emergência e o Fundo de Estabilização Fiscal ti
raram dos Estados e Municípios R$3 bilhões. E o 
Governo Federal, para emprestar R$450 milhões 
aos Estados, humilha-os, quase que ali intervém e 
incentiva também demissões. É o próprio PFL que 

·vem a público condenar essas atitudes do Governo. 
As demissões acontecem no setor privado em de
corrência dessa política de juros altissirnos, desuma
na e cruel que penaliza os ell]presãrios e, conse
qüentemente, os trabalhadores. Devemos ver nos 
Estados e Municípios a pobreza e a humilhação por 
que os Governadores, principalmente do Nordeste, 
estão passando. V. Exª tem razão. É preciso que 
algo seja feito de forma urgente, para que se cons.
ga um paradeirO, a fim de que se retome o desenvol
vimento econômico, e a e~resa privada seja valori- . 
iada, prestigiada, e não as empresas estrangeiras. 
Agora, encontrou-se ouro no siM do Pará Espero 
que, agora, não tenhamos a desdita de vender a 
Companhia VaiE! do Rio Doce. De sorte que parabe
nizo V. Exi', que traz à reflexão da Casa esses acon
tecimentos nacionais. Espero que o Presidente da 
República, um )lomem preparado para governar o 
Brasil, atenda aos apelos dos seus correligionãrios, 
de um correligionãrio tão fiel e dedicado quanto 
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Hugo Napoleão e tão fiel, dedicado e inteligente 
quanto V. Ex". Muito obrigado. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- O aparte de V. 
Ex", nobre Senador Antonio Carlos Valadares, forta
lece as alegações que aqui estão se-ndo desenvoM
das, não apenas por mim, mas por outros Senado
res. O relevante a assinalar-se é que, em procedi
mento como o de que se trata, há, em verdade, des
respeito à Constituição. A Constituição brasileira, en
tre seus princípios fundamentais, garante a dignida
de da pessoa humana e os valores do trabalho. Não 
são respeitados esses princípios quando um grande 
estabelecimento bancário, depois de receber o be
nefício do Poder Público, logo estabelece comO pro
jeto, para seu regular crescimento, a redução de 
servidores numa fase de irrecusáveis dificuldades 
para a mão-de-obra. 

O Sr. Jader Barbalho - Permite-me V. Ex" um 
aparte? . 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Tem V. Exª o 
aparte, nobre Líder. 

O Sr. Jader Barbalho- Senador Josaphat Ma
rinho, desejo cumprimentá-lo pela análise que faz 
desse grave problema que preocupa toda a socieda
de brasileira, que é a questão do desemprego. Con
fesso que estou plenamente solidário com V. Ex" 
quando faz uma análise sobre a questão relativa à 
incorporação de bancos, com o apoio financejro de 
uma linha de crédito. Se- o Governo, por um lado, 
entende que o Sistema Financeiro não pode ter ris
cos e constrói uma linha de crédito, como é o caso 
do Proer, creio que, em oontrapartida, haveria _ne
cessidade, no caso específico desse setor, que hou
vesse proteção ao emprego. É profundamente injus
to e doloroso que se possa constatar a preocupação 
com o sistema bancário, com o sistema financeiro e 
não haja uma preocupação, por outro lado, em pro-· 
teger os trabalhadores desse setor. Mas a análise 
de V. Ex"_ é muito mais ampla no que-diz respeito ao 
s_etor bancârio. V. Ex'ª; seguramente, apanha esse 
setor para demonstrar a gravidade do problema. 
Quero repetir aquilo que disse na semana passada 
ao Senador Hugo Napoleão: o Congresso Nacional, 
a classe política, enfim, é inevitavelmente responsa
bilizada pelos desacertos, nunca pelos acertos. da 
questão económica. A nossa situação é profunda
mente desconfortável. Desconfortável porque são os 
economistas, e alguns deles com larga tradição, que 
emitem juízos e conceitos sobre os planos económi
cos: este que aí está e outros que já foram aplicados 
e com insucesso. E eu fico a pensar - e pensar com 
extravagância, Senador Josaphat Marinho - o que 

será do conceito das escolas de Economia no Brasil 
se os nossos economistas, considerados brilhantes, 
não conseguem formular planos económicos capa
zes de efe!ivamente dar um caminho seguro ao nos
so País. Mais uma vez a classe política demonstra: 
não há uma emenda constitucional enviada pelo 
Presidente da República que não tenha merecklo a 
solidariedade do Congresso. Presidentes anteriores 
também a mereceram. Houve um que até oonseguiu 
bloquear dinheiro de cademata de poupança com o 
apoio do Congresso Nacional. E isso foi monlaclo 
pelos economistas. As vezes, fico pensando se não 
deveríamos fechar as escolas de economia e nm
dar os estudantes que quisessem estudar para o es
trangeiro. Mas toda essa gente tem mestrado em 
grandes universidades no exterior também; são 
PHDs de universidades renomadas nos Estados 
Unidos e na Europa Então, fica tudo ml.ito dillcil. 
Mas quero registrar que mais uma vez um polílioo 
.com a tradição, a competência e o espírito p(illioo 
de V. Ex", vem e cumpre o seu dever de, na trib!lla 
de uma das Casas do Congresso, analisar e tentar 
contribuir para o encaminhamen10 dessa ·questão. 
Este Pafs não pode se tomar um escritório de conta
bilidade. Os responsáveis pela área econOmica não 
podem imaginar que é possível controlar a situação 
que ar está apenas com o combate à inflação, dei
xando de lado num País de 160 milhões de habitan
tes, que tem uma distribuição de renda, talvez a 
mais perversa do mundo. Jogar este Pais na reces
são é jogar na miséria milhões de brasileiros. É pos
sível, portanto, dosar a mão. Essa gente precisa en
tender que é preciso ter sensibilidade. Ao lado de ar
rumar as contas púbiicas, de enfrentar o déficnpúbli
co, de combater a inflação, é necessário ver o lado 
social que V. ·Ex" reclama com mi.Jita justeza Os 
meus cumprimentos pelo pronunciamento de V. Exi, 
que demonstra mais uma vez que a classe política 
no Brasil está atenta. 

O SR. JOSAPHAT !.t4PJNHO - Muito grato a 
V. Ex", nobre Líder Jader Barbalho. O apoio que me 
oferece é tanto mais expressivo, porque indica que 
não defendo um ponto de vista estritamente pessoal, 
mas reflito uma preocupação coletiva. Este é o pro
blema. As observações que hoje faço, eminenles 
Senadores. visam também a despertar a atenção 
para que outros bancos, outras organizações bancá
rias que se constitufram em situação assemelhada à 
do Unibanco, não pretendam adotar plano equiva
lente. É preciso atentar-se ao problema do resguar
do da paz social. É o que foi aqui muito saliantado 
no cjebate anterior. 
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Hoje, quero ressaltar, concluindo, que empre
sas beneficiadas financeiramente pelo Poder Públi
()9, não podem pretender desenvolver-se com o sa-
crifício dos assalariados. · 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Exi. 
uin aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço V. ExR 
com prazer. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Também desejo cum
primentá-lo por trazer o assunto do desemprego e 
da baixa remuneração de trabalhadores e o trata
mento pouco equitativo. Na hora de se prover recur
sos como os do Proer a inslitvições financeiras, o 
Governo age rápido. O Governo também age rápido 
- e esta é urna informação que nos deve preocl!J31" -
quando flbera recursos para empresas. O BNDES, 
por exemplo, segundo informa a imprensa, não tem 
lido a preocupação, na hora de promover a modern
ização de empresas e o financiamento para eqlipa
mentos, de fazer com que essas empresas dialo
guem com as respectivas representações de traba
lhadores sobre como agir para preservar ou aumen
tar o nível de emprego. O BNDES tem como princi
pal fonte de seu orçamento o Fundo de Amparo ao 
Trabaihador, porque 40% da arrecadação do FAT, 
constituída pelo PIS/Pasep, é o grosso do montante 
de recurso de que dispõe. A Imprensa tem revelado 
que os recursos têm sido colocados sem que haja 
efelivamente essa preocupação. Tem havido, inclu
sive, muitos casos de financiamento em que .o resul
tado é a considerável diminuição de oportunidade de 
emprego. Nesses últimos dias, o Governo tem fala
do sobre a diminuição dos encargos sociais como 
uma maneira de reduzir o custo de contratar traba
lhadores. É preciso que se pense bastante sobre 
essa proposição é se verifique até que ponto avan
çar. Estou inteiramente aberto para estudá-la, mas é 
necessário prudência. Quando da Conslitlição de 
1988; embora não tenha participado de sua elabora
ção, soube que uma das preocupações dos consti
tuintes foi a de procurar que houvesse contribuições 
de fontes diversas; tais como laturamento, valor adi
cionado, folha .de pagamento e, eventualmente ou
tras, para as receitas do Governo. Por que se pen
sou nisso? Economistas como a Deputada Maria da 
Conceição Tavares têm salientado que, àquela épo
ca, levou-se em consideração a necessidade de se 
pensar em fluxos diversos de renda, para evitar um 
agravamento da recessão. Isso porque mlitas vezes 
um governo deve ter fontes de arrecadação diferen
tes, jâ que a atividade econômica pode ter efeitos di
ferentes seja sobre a folha de pagamento numa fase 

do ciclo, sobre o valor adicionado, sobre as vendas 
ou, aincla, sobre o valor da propriedade, que consti
tui um outro fator gerador de receita, seja através do 
IPTU ou do Imposto Territorial Rural e assim por 
diante. Por outro lado, quando se analisam propos
tas de diminuição de encargos sociais, é preciso ter
se em conta as repercussões no seu todo. E, caso 
se queira avançar rumo à flexibilização de preços e. 
sobretudo, de salârios, é preciso se pensar em como 
proteger aqueles que têm uma remuneração tão irri
sória, senão zero, em nosso País. Por essa razão é 
que eu gostaria de salientar a importância de se 
conseguir o pleno emprego, a melhor distribuição da 
renda e o ataque à miséria, a proposição de uma 
renda de cidadania, de uma renda de existência, de 
uma renda bâsica ou de uma renda mínima garanti
da a todos cidadãos brasileiros. Muito obrigado. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Todas as parti
cularidades de seu aparte, nobre Senador, merecem 
consideração no trato geral do problema, a que esta
mos fazendo referência 

A S..._ Marina Silva - Permite-me V. Ex'- um 
aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Ouço V. Exi. 
com prazer. 

A S..._ Marina Silva- Com sensibilidade, V. Ex" 
está tratando o tema que envolve preocupaQ<les de 
cunho social, como P!'!SSOas que ficariam sem ren
da, sem condições de sobrevivência, o que seria um 
prejuízo para o conjun!o da sociedade. Não se pode 
Imaginar uma sociedade desenvolvida, com cresci
mento econômico, se a grande maioria da popuia
ção não tem como sobreviver, não tem poder de 
conp-a; enfim, os prejuízos alcançariam todos a lon
go prazo. Peço flcença a V. Ex' para fazer para fazer 
alusão a uma parábola muito interessante. No início 
da colonização dos Estados Unidos, um pai de famt
lia, que ali estava desbravando o território, saiu para 
cidade, a muitos quilómetros de distância, para com
prar mantimentos. Ficaram apenas a mãe e duas 
crianças, uma de um ano e outra de dois anos. 
Ocorre que a mãe foi cortar lenha e foi picada por 
uma serpente. Compreendendo que ia morrer pelo 
veneno da serpente, correu para casa e começou a 
assar pão em grande quantidade, para deixar em lo
cal onde as crianças pudessem alimentar-se e não 
morrer de fome antes que o pai chegasse. Acontece 
que a temperatura do fogão, o suor e o trabalho fize
ram com que expelisse o veneno da serpente. Des
sa forma, a mãe, tentando salvar os filhos indefesos 
e inocentes, conseguiu saivar-se a si mesma nesse 
processo. É isso que falta no Brasil. É isso que falta 



388 ~ ANAIS DO SENADo FEDERAL Fevereiro de 1996 

em nossa cultura Ninguém quer salvar-se enquanto 
salva outras pessoas. Os segmentos da sociedade 
mais favorecidos, o Governo enfim, fazem vistas 
grossas para a questão social, achando que estão 
salvando uma elite e que essa elite é responsável 
por todo o processo produtivo. Mas esquecem-se 
que a melhor forma de Si!lvar essa própria elite seria 
dando uma parcela de contribuição na ãrea social, 
principalmente no que se refere à questão do de
semprego. Era essa a minha contribuição, talvez 
quebrando o nível das análises econõmicas que es· 
tãq sendo teitas aqui neste plenário. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Valiosa conbi· 
buição á.:nobre Senadora Marina Silva acaba de tra
zer ao debate. 

o Sr. Humberto Lucena - V. Exª me permite 
um aparte, nobre Senador Josaphat Marinho? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Pois não, no
bre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Cumprimentando V. 
Ex"- pelo seu pronunciamento, informando que den· 
tro de poucos dias também estarei na tribuna para 
versar sobre o tema, sobretudo depois que o PMDB, 
a nível nacional, recebeu o resultado de pesquisa 
realizada pelo Instituto Gallup, onde se revela o que 
todos já sabiam: que o desemprego é o principal 
problema que aflige hoje o povo brasileiro. Afirmo a 
v. ExA o seguinte: o que está !afiando na política 
"econõmica atual, que tem um cunho altamente neoli· . 
beral talvez por conta da coligação feita para a elei· 
ção do Senhor Presidente da República, Fernando 
Henrique Cardoso, é urna pitada de social democra
cia, para que o social e não apenas o econômico · 
também seja uma preocupação maior, como bem 
colocou o nobre Líder Jader Barbalho. No que tange 
à questão do Unibanco, a que se refere precipua· 
mente o discurso de V. Ex•, lembraria que a respon
sabilidade maior não é propriamente do Unibanco · 
sabe V. Ex"- -, mas do Banco Central, que é quem 
comanda todo esse processo de fusão, de incorpo-

ração de bancos. Quando isso acontece, o Banco 
Central faz uma série de exigências aos bancos. 
Digo isso porque, no caso dos bancos dos Estados 
da Paraíba e do Piauí, que foram liquidados extraju
dicialmente no Governo Collor e depois reabertos a 
duras penas, não existia àquela época o Proer e, 
portanto, os bancos não podiam nem fazer o progra
ma de demissões voluntãrias. As demissões foram 
compulsórias mesmo. O Banco Central fez detenmi
nadas exigências para a reabertura dos bancos. No 
caso da Paraíba, por exemplo, exigiu que dOS 1.200 
empregados "só se mantivesse soo. Portanto, a 
grande responsabilidade é do Banco Centnal. E nos 
demais casos, quanto ao desemprego de um modo 
geral no País, ninguém desconhece que isso é. fruto 
da política econõmica que aí está, que é necessãrfa 
para o combate à inflação mas cujas medidas resbi
tivas ao crédito estão levando grande parte das em
presas brasileiras à concordata e à falência e, por
tanto, à dispensa em massa de trabalhadores em 
todo o Brasil. Fazem-se necessãrias, então, algu
mas providências que já comentamos aqui, para que 
sê pense não apenas no combate à inflação mas 
também na volta do crescimento econõmico, na dis
tribuição de renda e no salário digno para o trabalha
dor brasileiro. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- O aparte de V. 
Ex"', nobre Senador Humberto Lucena, é tanto malis 
próprio porque desperta a atenção do Banco Centnal 
para o que lhe possa caber de responsabilidade, no 
assunto de que se trata 

Sr. Presidente, no momento em que V. Exª 
lembra que o tempo se esgotou, quero declarar à 
Casa, agradecendo-lhe a atenção, que o discurso se 
encerra, e se encerra inspirado nas palavras da no
bre Senadora Marina Silva: todos, certamente, con
fiamos em que, como aconteceu com aquela mulher 
nos Estados Unidos, em que o calor do fogo expeliu 
o veneno do seu corpo, aqui o calor da solidariedade 
possa espancar a ameaçã. crescente do desemprego. 
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Ata da 26.ª Sessã·o Deliberativa Ordinária, 
em 9 de fevereiro de 1996 

1ª Sessão L~islativa Extraordinária, da 50S Legislatura 
Presidência dos Srs. José Samey, Júlio Campos, António Carlos Valadares, 

Valmir Campelo e Bello Pargs.; 

AS 09 HORAS, COMPARECERAM OS SRS. 
SENADORES: 

Ademir Andrade - AntOnio Carlos Valladares
Arlindo Porto - Bello Parga -Bani V eras- Bernardo 
Cabral - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Darcy 
Ribeiro - Edison Lobão - É leio Álvares -.Em Ria Fer
nandes - Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim -
Flaviano Melo - Freitas Ne1o- Geraldo Melo - Ger- . 
son Cama1a- Guilherme Palmeira- Hugo Napoleão 
- Humberto Lucena - lns Rezende - Jefferson Pe
res - João França - João Rocha - JoEil de Hollanda 
-Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -José Agripi
no - José Alves - José Bianco - José Edtialdo Ou
tra - José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José 
Roberto Arruda - José Samey - Júlio CaflllOS -
Lauro Campos - Lucfdio Portella - LOcio Alcân1ara -
Luiz Alberto de OUveira - Marina Silva- Marluce 
Pinto,- MSLIO Miranda- Nabo r Jooior- Osmar Dias -
Pedro Piva- Pedro Simon- Romeu Tuma- Ronaldo 
Cunha Uma- ValmirCampelo- WaldeckOmelas. 

O SR. PRESIDENTE (An1onio Carlos Valadares} 
- A liSta de presença ai:usa o comparecimenb de 52 
Srs. Senadores. Havendo nCmero regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra- · 
balhos. 

O Sr. 1"- Secretário em exercfcio, Sr. Senador 
Valmir Campelo, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

· AVISO 
DE MINISTRO DE ESTADO 

N"- 51196, de 6 do corrente, do Ministro das Co
municações, referente ao Requerlmen!o n"- 1.463, de 
1995, de informações. do Senador João Rocha. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimen1o vai ao Arquivo. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) 

-O expediente lido vai à pt.blicação. 

Sobre a mesa, Proposta de Emenda à Consti
tuição que será l~a pelo Sr. 1"- Secretário em exerci
cio, Senador Valm~ Campelo. 

~ l~a a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA 
. À _CONSllTUIÇAO N0-3, DE 1998 

Dá nova redaçao a dispositivos da 
Constllulçao FederaL 

As Mesas da Câmara dos Depulados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 Constituição Fe
deral, promtigam a seguinte Emenda ao texlo cons
titucional: 

Art 1• A allnea d do inciso 11 do art. 54 e o inci
so 1 do art 56 da Constituição Federal passam a vi
gorar com a seguinte redação: 

Art54 ......... - .............. - ....... --............ . 
''""""''''~•n•o•••••••••••••••••••••••• .. ouo••••-.. •••• 

11 - ...................................................... .. 
................................. u ............................. . 

· --à) 'exercer simultaneamente, mais de 
um cargo ou mandato pCblico eletivo. 

Arl56 .................................................. . 

I - iwestido no cargo de Ministro de 
Estado, Governador de Terrilólio, Secretário 
de Estado, do Disbito Federal, de Território, 
de Prefeitura de capital ou chefe de emissão 
diplomática tel'q)Orãlia, bem como empos
sado no cargo de Presidente ou Vice-Presi
dente da República, Governador ou Vi~ 
Govena!cr de Estado ou do Distrito Fede
ral, Prefeito ou Vice-Prefeilo; 

Justlfl~ 

/ Prevê a Carta Magna a possibilidade de os 
parlamentares, DcencianOO:.se de seus cargos, ocu
parem pas1as ministeriais ou no secretariado dos 
Estados, do Distrito Federal e das Capitais de Esta
do, sem perda do mancla1o. Baseia-se esta permis
são no princípio de que o mandato, concedido pelo 
povo, deve ser mantido, mesmo quando o Deputado 
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ou Senador é convocado para o exercício de outras 
elevadas funções públicas. A única exigência é que 
o parlamentar se afasta de seu cargo, durante o 
exercfcio dos outros encargos. 

Entendemos que, com muito mais propriedade, 
inclusive, essa faculdade deveria ser estendida aos 
Deputados e Senadores que fossem guindados, 
pelo povo, a cargos eletivos no Poder Executivo. 
Trata-se, aqui, de respeitar, integralmente, a vonta
de dos eleitores, base da democracia representativa 

Neste sentido, stbmetemos a esta Casa a pre
sente Proposta de Emenda à Constituição, alterando 
a alínea d do inciso 11 do art. 54 e o inciso I do arl 
56 da Constituição Federal, para permitir aos Depu
tados e Senadores, eleitos para os cargos de 'Presi
dente e Vice-Presidente da República, Governador e 
Vice-Govemador, Prefeito e Vice-Prefeito, manterem 
a titularidade dos dois cargos eletivos, afastando-se, 
certamente, de um deles para exercer o outro. 

A presente proposta possibilitará, assim, aos 
parlamentares, retomarem ao cargo legislativo para 
o qual foram eleitos pelo povo ao final do seu man
dato executivo ou, mesmo, quando dei!3S se desin
cornpatibilizarem para stbmeterern-se a novo juga
mento popular, traduzindo-se, sem dúvida, em aper
feiçoamento do nosso sistema eleitoral e, conse
qOentemente, da Democracia em nosso pais. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 1996. -
Emandes Amorim '- Lúcio Alcântara- Renan Calhei
ros - Ademir Andrade - João França - Gilberto Mi- · 
randa - Anlf>nio Carlos Valadares - Joel de Hollan
da - José Bianco - Romero Jucá - Osmar Dias -
Roberto Requião - Marluce Pinto - Lúdio-Coelho -
Júnia Marise- Sebastião Rocha- Valmir Campelo
Jefferson Peres - Freilçis Neto - Bello Parga - José 
Eduardo Dulra - Júlio Campos - Ney Suassuna -
Waldeck Omelas- Beni V eras- Casildo Maldaner
Jonas Pinheiro - Carlos Patrocínio - Esperdião 
Amin- Vilson KleinObing- Bernardo Cabr~. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

Art 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta: 

Art. 54. Os DeptJados e Senadores não poderão: 

d) ser titulares de mais de um cargo ou manda
to púbiico eletivo. 

Art. 56. Não perderã ó mandato o Deputado ou 
Senador: 

I - investido no cargo de Ministro de Estado, 
Governador de Território, Secretário de Estado, do 
Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de capi
tal ou chefe de missão diplomãtica temporária; 

(A Comissão de Constituiçllo, Justiça e 
Cidadania) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada
res) _ A Proposta de Emenda à Constituição que 
acaba de ser lida está sujeita às disposições especí
ficas constantes dos artigos n"s. 354 e seguintes do 
Regimento Interno. 

A matéria será pt.tJiicada e despachada à Co
missão de Consti!Ução, Justiça e Cidadania 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) 
- Encenou-se ontem o prazo para apresentaçl!o de 
emendas às segLintes matérias: 

- Projeto de Resolução nO 6, de 1996, que au
toriza a contratação de operação de crédito externo, 
no valor de sessenta e oito milhões, setecentos e 
noventa mil, cento e trinta e seis francos franceses e 
noventa e três centavos, entre a República Federati
va do Brasil e o Banco Paribas, destinada ao finan
ciamento integral do custo da importação de eqLipa
mentos e serviços a serem fornecidos pela empresa 
francesa Aérospatiale;. e 

- Projeto de Resolução nO 145, de 1995, que 
autoriza a Rep(Diica Federativa do Brasil a contratar 
operação de· doação junto ao Governo do Japão 
destinada a assistência técnica no âmbito do projeto 
de descentralização de transportes urbanos em ci
dades de médio porte, no valor 'equivalenta a cento 
e trinta e seis milt>ões e quatrocentos mil ienes. 

Aos projetes não foram oferecidas emendas. 
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, 

oportunamente. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares, su
plente de Secretária, deixa a cadeira da pre- · 
sidéncia, que é CJCI.Pada pelo Sr. Valmir 
Campelo. 

. O SR. PRESIDENTE (Valmir CalllJ9Io) - Pas-
sa-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Esperi-
dião Amin. (Pausa) · · 

Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio 
Carlos Valadares. V. Ex• dispõe de 20 minutos. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sr!'s e Srs. Senadores, é com muita alegria 
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que registro, para constar dos Anais desta Casa, o 
aniversãrio do jornal Gazeta de Sergipe que, no dia 
13 de janeiro último, completou 40 anos de circula
ção ininterrupta. 

. A característica principal do jornal Gazeta de 
Sergipe, ao longo de sua existência, tem sido a 
combatividade nas questões relacionadas com o de
senvolvimento do Estado, a defesa da ética e o com
bate à corrupção. 

A Gazeta de Sergipe teve corno· fundador o 
combativo jornalista Orlando Dantas, ex-Deputado 
Federal, corajoso e inflexível em todos os mómentos 
de decisão, nos quais estivessem em jogo os supre
mos interesses do Estado e a defesa de suas idéias. 

Graças ao poder de sua pena e aos seus escri
tos vigorosos na Gazeta, Orlando Dantas, com o . 
fascínio de sua inteligência, conseguiu transforma
ções de cunho social, político e econômico, incutin
do nos governos de sua época a adoção de méto
dos de trabalho e a realização de programas que 
confinnassem o pensamento da sociedade sergipe
na, da qual procurou sempre ser seu fiel intérprete e 
defensor incontrastável. 

Nenhum tema importante nestes últimos 40 
anos da vida dos sergipanos deixou de ser debatido 
pelo jomal Gazeta. A ênfase que se devia dar à agri
culiura, à industrialização do Estado, à fundação da 
nossa Universidade, à criação de uma infna-estnutuna 
portuária - que se constituía num entrave ao desen
volvimento de Sergipe - foram assuntos que sempre 
povoavam as suas páginas diariamente, incentivan
do movimentos, estimuando o debata, conquistando 
adeptos em tomo de suas idéiaS e também ferre
nhos adversários. O certo é que a Gazeta nunca se 
omitiu de participar, de combater e sugerir. Po~ isso, 
tomou-se um jornal nespeitOOo e um patrimônio vivo 
da sociadade sergipana, . . . 

Lançado em 1956 sob o titulo Gazeta Socialis
ta, em 1958, afasta-se de seu vínculo partidário, as
sumindo a aluai denominação. 

A Gazeta, dunante todo esse tempo de sua la
boriosa existência, jamais deixou de ser um instru
mento imparcial. no tnato dos assuntos que dizem 
respeito ao progresso do nosso. Estado. 

Impelidos pela filosofia futurista e libertárià de 
seu fundador, as novas genações que o seguinam to
cando o jornal permanecem com o mesmo ideário e 
dão oportunidade e espaço à difusão do pensamen
to politico mesmo divergente da linha adotada pela 
Gazeta, fato que tem contribuído pana a elevação do 
debate, o surgimento de nova lidenanças, em suma, 
para o fortalecimento da democracia repnesentativa 

Hélio Dantas e Paulo Bnandão Dantas como di
retores do jornal, cada um na sua época, deram se
qüência ao trabalho de modernização do jornal, in
troduzindo novas tecnologias de composição gráfica, 
equipando-o com máquinas de impressão em off. 
set, ingressando definitivamente na era da informáti
ca, colocando na sua redação modernos computa
dores "Perrtium•, interligados em rede, além de fazer 
uso de satélites pana a recepção do noticiário das 
agências nacionais e internacionais. 

O jornal Gazeta de Sergipe soube não apenas 
implementar os avanços tecnológicos, seguindo a 
trilha de ousadia e pioneirismo de seu fundador, 
corno também convocar jornalistas que compõem o 
que podemos chamar de a nata do jornalismo sergi
pano, tais como Lulz Antõnio Barreto, Diógenes 
Bnayner, Cláudio Messias, Gilvan Emanuel, Sacun
tala Guimarães, Pedrito Barreto e tantos outros pro
fissionais e colaboradores que transfomnaram as 
suas páginas em leliuna obriga1ória de seus milhares 
de assinantes. 

Por tudo isso, Sr. Presidenta, trago aos. que fa
zem o jornal Gazeta de Sergipe, quando da come
monação dos 40 anos de sua fundação, a minha pa
lavra de regozijo, de estímulo e confiança. almejan
do que continue a ser uma tribuna livre e il1()&: 
pendente em defesa dos ideais que forlalecem a de
mocnacia e a conquista de melhores dias para a so-
ciedade sergipana · 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavna ao nobre Senador Humberto Luce
na.(Pausa) ... ~-

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro 
Minanda 

O SR. MÀURO MIRANDA (PMDB-GO. Pro
nuncia o seguinte discl.ISo. Sem revisão do onador.) 
- Sr. Pnesidenta, Sr"s e Srs. Senadones, não é fácil 
definir uma hierarquia pana as nossas crises sociais, 
segundo os seus valores de gnavidade. As carências 
e os impasses se multiplicam em todas as direções. 
Emprego, saúde, educação, segunança pública e sa
neamento são direitos mínimos do cidadão, mas a 
realidade nacional mostra um quadro crítico em que 
tudo isso não passa de sonho pana a grande maioria 
do nosso povo sofrido. 

A sonhada sociedade do bem-estar é uma uto
pia distante e quando se fala dos números que refle
tem essas chagas sociais, tudo é grande e assusta
dor neste País.' Mas a dimensão desses problemas 
não é maior do que os potenciais desse gnande Pais 
para superar as suas dificuldades. 
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Dentre todos esses males contra os quais de
vemos lutar para vencer, a crise dramática da Saúde 
é a que fala mais de perto as nossas angústias. Pri
meiro, porque é a essência do direito à vida Segun
do, porque na sua expressão social ela deriva de ou
tras satisfações ou carências. Se faltam recursos, a 
rede hospitalar pública entra em colapso, como 
está acontecendo. Se falta emprego, quebram-se 
os elos do equilíbrio familiar e sobem as taxas das 
doenças mentais. Se falta saneamento, elevam-se 
os índices das enfermidades endêmicas. Como 
tudo isso é parte do nosso atual sofrimento, acho 
que não será exagero afirmar que a nossa socieda
de está enferma 

Mão vou cometer a injustiça de afirmar 'que o 
nosso Presidente Fernando Henrique Cardoso está 
indiferente. Sei que o tamanho de todos esses desa
fios somados é maior que a capacidade de um Pre
sidente ou de um mandato. O problema é que cada 
minuto de espera por soluções é um investimen10 
nas estatísticas sinistras da morte. É uma guerra si
lenciosa que mata impiedosamente as que clamam 
por socorro, que são as mais pobres, e que estão 
proibidos de ficar doentes. É duro reconhecer, mas 
as mais carentes são tratados como lixa humano 
nas corredores hospitalares, sem ter para quem re
clamar. Eu diria que é uma imagem escancarada de 
verdadeiros campos de concentração em tempo de 
paz. E~. Sr"s e Srs. Sena:Jores, nflo há como deixar 
de registrar UTla constatação única e definitiva: a ques
tão da Saúde é una questão de prioridade absollia 

Cama um cruzada, o Ministro Adib Jatene 
bate-se pela aprovação de um imposlO antipático 
mas necessário. As denúncias de corrupção na rede 
privada dos hospitais conveniados com o Sistema 
Único de Saúde inibem a ação do Ministro na defesa 
da sua causa e multiplica as dúvidas de lOdo o Con
gresso sobre a eficácia dessa nova sangria no orça
men10 dos brasileiros. É uma encruzilhada cheia de 
indagações e de petplexidades, mas se a questão é 
de prioridade não há como fugir. Temos de tomar a 
direção da Contribuição sobre a Movimentação FI
nanceira, com todos os seus cus1Ds políliços, mas 
tentando evitar-lhe desvios futuros. 

É nesse sentido que quero manifestar o meu 
apoio ao Deputado José Pinotti, um homem público 
de tradicional vinculação com o se1Dr de Saúde. Ele 
é autor de uma alteração que garante o uso descen
tralizado dos recursos oriundos do CPMF, contem
plando exclusivamente a área pública de Saúde e as 
entidades filantrópicas. Sou radical mente a favor da 
municipalização de tudo, ·e em rodos os níveis. É o 

prefeito que conhece os problemas de sua comuni
dade, por isso, deve ter autonomia para gerir os re
cursos, sem a influência nefasta dos escaninhos in
termediários da burocracia, comprometida com lO
das as formas de v feio. 

Justificando a sua proposta, o Deputado afirma 
que ela tem motivações preventivas e atende às 
preocupações do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso e do Ministro Adib Jatene com a recupera
ção do sistema público de saúde, através do uso 
dos R$6 bilhões que seriam arrecadados com o 
CPMF. A preocupação do Deputado é no sentido de 
que, pela proposta original do Governo, distanciada 
dos discursos do Presidente e do Ministro, R$5,5 bi
lhões seriam destinados à "assistência· médica e 
odontológica", o que beneficiaria os hospitais priva
dos, nada tendo de vinculação direta com a preven-
ção e com o sistema público de saúde. · 

O Sr. Ernandes Amorim - Permita-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. MAURO MIRANDA- Ouço V. Ex" com 
todo o prazer, Senador Emandes Amorim. 

O Sr. Emandes Amorim - Nobre Senador, já 
exercemos a função de preteilO no Estado de Ron
dônia E quando da discussão desse projelO, o Mi
nistro da Saúde esteve no meu Estado. Lá, fiz S. Ex• 
ver que, se o dinheiro arrecadado por este impos10 
novo for colocado nas mãos do empresariado ligado 
à Saúde, dificilmente os problemas da municipaliza
ção, do serviço público de saúde serão resolvidos. 
Até porque, quanto à questão da saúde na munici
palização, os rerursos administrados no serviço pú
blica atendem a uma quantia maior de pessoas. Ao 
jogar o dinheiro na área empresarial, corre-se o risco 
da visão do lucro, de se deixar a população sem 
atendimento. Os rerursos hoje são muito maiores do 
que em 1990 e 1992. Mesmo sendo maior o número 
destes recursos, se isso vier a ocorrer, o atendimen
to será precário. Os nossos hospitais caminharão 
para a falência Louvo o pronunCiamento de V. Ex" 
em apoio ao Deputado José Pinotti. 

O SR. MAURO MIRANDA - Mui1D obrigado, 
nobre Senador. 

Quando a Constituição instituiu o Sistema Úni
.co de Saúde, fez prevalecer uma nova politica de 
atendimento descentralizado, de inspiração munici
palista Oi10 anos depois, o que estamos assistindo 
é completamente diferente. Dos mais de cinco mil 
municípios brasileiros, apenas cerca de oitocen1Ds 
estão com os seus programas locais implantados, e 
em boa parte deles faltam recursos para implemen
tar os atendimen1Ds locais. Os procedimentos dita-
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dos pelo Ministério da Saúde são excessivamente 
burocratizados, e creio que está faltando também 
uma campanha de massas para orientar os prefeilos 
e motivá-los com garantias objetivas sobre as con
trapartidas da União. 

O Sr. Nabor Júnior - Perm~e-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. MAURO MIRANDA- Ouço V. ExA com 
prazer, nobre Senador Nabor Júnior. 

O Sr. Nabor Júnior-Senador Mauro Miranda, 
o discUJSo que V. Ex" está proferindo, na sessão de 
hoje do Senado Federai, é da maior oportunidade, 
porque traia de um tema que aflige toda a população 
brasileira. Avalio que, hoje, a preocupação do cida
dão comum, do homem do povo, é mu~o mais com 
a saúde do que mesmo com a educação, porque a 
educação está bem desenvolvida no Pais. Existem 
escolas na zona urbana e na zona rural, e é mt.ilo 
mais fácil manter uma escola do que um posto de 
saúde. Para manter um poslo de saúde são neces
sários profissionais especializados, e as escolas, até 
mesmo com pessoas leigas, no curso de aifebetiza.. 
ção, podem funcionar em regiões distantes da zona 
rural. Então, hoje, considero que o problema de saú
de é aquele que mais desperta interesse da popula
ção brasileira. Por essa razão, o discurso de V. Ex" 
merece lodo o nosso respeoo, acatamento e as pro
vidências por parte das auloridades que tratam des-

. te selor. V. Exa, no tópico do seu discurso, abordou 
muoo bem o problema da medicina preventiva A 
meu ver, esses recursos que forem arrecadados por 
essa contribuição sobre a Movimentação Financeira, 
objeto do projeto aprovado aqui no Senado, e que 
se encontra, no momento, em tram~ção na Câmara 
dos Deputados, deveriam ser destinados mais às 
ações preventivas de saúde - saneamento básico 
nas cidades e na zona rural-, para ev~ que a pes
soa adoeça, pois a medicina curativa é muoo mais 
cara No Brasil, nos últimos tempos, quase todos os 
recursos arrecadados ou alocados no Orçamenlo da 
República e no Orçamento dos Estados e Municí
pios têm sido destinados aos hosp~. às clínicas 
curativas, ou seja, em prol daquelas pessoas que jã 
adoeceram. Chegou, no entanto, o momento de 
nos preocuparmos muito mais com a medicina 
preventiva, com ações relacionadas com água, es
goto, saneamento básico etc, para evitar que a po
pulação adoeça e o Estado, a um custo mt.ito mais 
elevado, tenha que curã-la Parabenizo V. Ex• 
pelo excelente pronunciamenlo que está fazendo, 
aqui, no Senado Federal, a respeito do problema 
da Saúde no Brasil. 

O SR. MAURO MIRANDA - Muito obrigado, 
Senador Nabor Júnior. Agradeço o reforço a nossa 
tese de destinar grande parte dos recursos prove
nientes do CPMF ao selor público e aos hospitais fi
lantrópicos. 

Prossigo, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores: 

A municipalização da saúde é norma constitu
cional, mas não acontece por falta de decisão políti
ca. O Ministério alega dificuldades criadas por al
guns governos estaduais, que preferem a centraliza
ção das decisões nas respectivas secretarias, como 
forma de concentrar poder político. Muitas prefeitu
ras estariam ev~o receber os repasses diretos, 
para não assumirem responsabilidades diante da es
cassez dos valores transferidos. Acho que tudo isso 
tem que passar por um debate aberlo e urgente, 
para a plena identificação das responsabilidades, por
que o cidadão humilde que morre por falta de assistên
cia não tem nada a ver com as nossas mazelas. 

Enquanlo sofremos com esses desencontros, 
temos em lodo o Pafs cerca de 1.700 obras de pos
tos, . ambulatórios e hospitais que estão paradas, à 
espera de recursos para a sua conclusão. É de 
aproximadamente 1 00 o número de hospitais inaca
bados. E a grande maioria dos hospitais pCblicos 
que já existem estão sucateados ou fechados, como 
a Santa Casa de Misericórdia de Goiània É um dra
ma de proporções espanlosas, num Pais em que o 
investimento anual per capita, no selor de Saúde, 
não chega aos US$1 00. Esternos abaixo da Argenti
na, do Chile, do Peru e de outros pafses da América 
Latina, que investem de US$250 a US$300. Isso 
para não falar em países desenvolvidos, como os 
Estados· Unidos, que têm um orçamento de 
US$1.500 anuais por habitante. 

Outro fato contristador e alarmante é a relação 
entre a população garantida por seguros de saúde e 
a que está fora desse sistema. São 30 milhões de 
brasileiros que participam de um universo privado 
equivalente a RS$& bilhões, pelos números do ano 
passado. Para os outros 120 milhões de depend
entes do SUS, o Orçamenlo Público foi de apenas 
RS$7 bilhões. São cifras eloqüentes que mostram a 
falência da Saúde dos brasileiros e as razões para o 
desmoronamenro do selor plblico. Reconheço o po
der de influência politica dos grandes conglomera
dos hospitalares e das prósperas empresas do se
guro-saúde. Mas acho também que apontar esses 
gigantes privados como bodes expiatórios de nossos 
problemas é querer tapar o sol com a peneira É o 
mesmo que acontece com a Educação. Se o Poder 
Público não ocupa o seu espaço, oferecendo servi-
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ços eficientes, esse espaço serã ocupado pelo setor 
privado, que oferece a qualidade como atrativo e o 
lucro como resultado. É: a lei natural dos fatos. 

Esta é a minha conbibuição para o debate so
bre a questão mais crucial ·destes tempos de hori
zontes invisíveis para os brasileiros que estão abai
xo dos limites mínimos de dignidade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, por 
vinte minutos. • 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, está sendo reali
zada uma importante reunião em Davas, Suíça, tal
vez uma das mais significativas do mundo moderno, 
com o intuito de debater as questões básicas da so
ciedade. 

. Há pessoas que lamentam a ausência do Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso. Até avalio que 
Sua Excelência deveria ter ido. Mas ele ja está via
jando tanto, no que acho que está certo. Sou um dos 
que defendem que se temos um Presidente da Re
pública com a projeção, conhecimento e repercus
são mundial do nosso Presidente, devemos aproveitar 
esses atributos no sentido de abrir as fronteiras do 
Brasil. Alguns insistiram na idéia de que Sua Excelên
cia deveria estar nessa reunião. Mas, na verdade, vin
do da China e indo para a fndia, Sua Excelência não 
pôde ir a uma reunião que era da maior importancia. 

Quero trazer aqui, Sr. Presidente- e vou entrar 
com requerimento nesse sentido - a proposta que a 
Juíza Denise Frossard fez naquele Congresso. Sou 
um fã incondicional dessa senhora. Ela mostrou que 
as coisas podem ser feitas, que não adianta criticar 
e esperar que os milagres venham de outros seto
res. Quem quer fazer faz. Se tivéssemos, no Brasil,. 
muitas "Denlses•, a situação seria diferente. Não 
adianta dizer que o Poder Judiciário não funcionji 
por essa ou aquela razão. De nada adianta os Minis
tros do Supremo responderem que falta isso ou 
aquilo. A Dr" Denise mostrou que pode fazer. E fez 
aquilo que era praticamente impossível: mexer com 
o jogo do bicho. E não o fez prendendo os bicheiros. 
É: até ridículo pegar os coitadinhos dos bicheiros e 
botar na cadeia. Quando a Polícia toma esse tipo de 
atitude, o faz para depois conseguir mais dinheiro. 
Mas os chefes nunca tinham ido. Ela os botou na ca
deia. Ela teve atuação. 

Lembro-me de quando fui Governador de Esta
do. Eu, como todos os governadores •. tinha um pro
grama semanal: "Os gaúchos e o Governador". No 

meu primeiro programa, eu dizia o seguinte:-Quero· 
comunicar ao Rio Grande do Sul que a partir de hoje 
o jogo do bicho está liberado no Estado. Nenhum 
brigadeiro, nenhum policial tem autoridade de pren
der ninguém por causa do. jogo do bicho. Se o Go
verno tiver uma forma posterior de estudar o que fa
zer, vamos analisar. Mas esta de prender bicheiro 
para depois ganhar comissão, no meu Governo, não 
vai haver. 

E não houve, graças a Deus. Passei a ter pro
blema com a Polícia, meu Deus do céu! Porque o 
salário complementar deles desapareceu. De repen
te, aqueles que viviam com um salariozinho e leva
vam urna vida de rei com a suplementação que re
cebiam passaram a ter que viver com aquele salario
zinho. MaS foi feito. 

Eu, Pedro Simon - aliás, disse isso ao Sr. Ita
mar Franco - tenho todo o carinho e respeito por 
Mauricio Ccrrêa, um grande jurista, um grande Se
nador, um grande Ministro, mas o meu candidato a 
Ministro era a Juíza Denise Frossard. Aliás, está na 
hora de colocar uma mulher no Supremo. ~ ridículo 
que, no Brasil, não haja uma mulher no Supremo. As 
mulheres estão avançando. Aqui, no Senado, o. Se
nador Bernardo Cabral, com o seu conhecimento ju
rídico, manifestou-se favorãvelmente à obrigatorie
dade de 20% de mulheres na chapa Isso é inconsti
tucional, porque, se todos são iguais perante a lei, 
um não pode .ter um direito que o outro não tem. ~ 
muifo simples, Senador Cabral. Então, vamos fazer 
o seguinte: vamos acrescentar na Constituição que 
nenhum sexo pode ter menos do que 20% de repre
sentantes, porque estaríamos cumprindo a lei, aten
dendo às mulheres e já garantindo que daqui a 20 
anos, quando as mulheres começarem a tomar con
ta, nós não teremos que dar entrada em um projeto 
de lei assegurando que 20% teriam de ser de ho
mens. No Rio Grande do Sul, nos últimos concursos, 
os quatro primeiros lugares na magistratura foram 
ocupados por mulheres. 

O que disse a S~ Denise na reunião na Suíça? 
• A juíza brasileira Denise Frossard 

apresentou ontem proposta para combater a 
corrupção no Brasil: ii criação de urna agên
cia composta de representantes do governo 
e do setor privado ou da sociedade civil. 

A agência teria •a tarefa de verificar e 
assegurar a boa-fé e honestidade dos acor
dos entre o setor privado e entidades gover
namentais", explicou a juíza, conhecida por 
ter mandado para a cadeia os principais bi
cheiros do Rio. 
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que não dá dinheiro e que não pode ser presa, por
que o Governador não deixa Foi isto que eu fiz. 

Mas eu vejo que a minha felicidade, hoje, é 
boa, porque o meu querido Presidente lris Rezende 
está aqui. Dr. lris Rezende, Presidente da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, quero fazer um 
apelo a V. Ex": peço a V. Ex" que faça - e vou apre
sentar a proposta à Comissão de Constitlição, Justiça 
e Cidadania - um convite à Sr" Denise Frossard para 
que vá à Comissão e, perante ela, faça a análise e 
apresente a proposta que ela defendeu na Sliça. 

· Na Sliça. ela expôs a tese de que a co~ 
no Brasil é mt.ib grande e apresentou a proÍJoSta de 
criação de t.m fónm, no qual haveria a presença da 
sociedade e através do qual seria feita a fiscalização. 

Eu acho que não seria possível que uma se
nhora do prestígio da Dr" Denise Frossard tivesse. 
condições de apresentar uma proposta dessas lá na 
Suíça - ela falou do seu Pafs lá na Suíça -, dizendo 
que há corrupção no Brasil e, nós, do Senado, não a 
convidássemos para vir aqui nos dizer qual é a sua 
proposta. Ba apresentou uma proposta - V. Exa 
está chegando agora e eu lhe darei uma cópia da 
matéria sobre o assunto - em que ela fala da consti
tuição de uma Comissão composta de integrantes 
da sociedade e do Governo para fazer a fiscalização 
das denúncias que envolvem corrupção. Ela estava 
fazendo um aparte - repito - a um empresário mLito 
importante do Canadá, que disse que no Brasil, 
hoje, se cobra propina, que ele não pode fazer· com 
que os seus produtos cheguem ao Brasil sem pagar 
propina. Esta é uma afirmativa, feita num congresso 
mundial, por um empresário importante. 

Portanto, faço este apelo a V. Ex". Creio 
que posso considerar feita a V. Ex,. a solicitação 
de que, na próxima reunião da nossa Comissão, 
seja apresentada à Comissão a proposta de se 
convidar a Juíza Denise Frossard para expor a 
tese que ela defendeu na Suíça.. Posso contar 
com V. Ex~? 

O Sr. lrls Rezende - Quero, ilustre Senador 
Pedro Simon, lowar a atitude de v; E:xo., que se 
preocupa realmente com o conceito do nosso 
País. Todos nós, na verdade, temos a responsabi
lidade, muito grande, de fazer do Brasil um pafs al
tamente çonceituado diante dos demais pafses. 
Peço que na próxima reunião V. Ex" formalize 
essa proposta. Tenho certeza de que a Comissão 
não negará essa proVidência. Agora, eu gostaria de 
salientar, aproveitando esse pronunciamento tão 
importante nesta manhã de sexta-feira, que, na ver
dade, o Parlarnenta brasileiro precisa procurar ca-

minhos que nos levem a, se não banir, pelo menos 
conter essa onda de corrupção que se observa em 
todas as áreas da atividade humana. Não é apenas 
na vida pública A corrupção existe na iniciativa pri
vada, existe portodo o lado. 

O SR. PEDRO SIMON- Em todo o mundo. 
O Sr. lris Rezende - V. Ex" é um homem ex

tremamente calejado, vivido e sabe que a vida públi
ca leva o homem a ter uma visão mais abrangente. 
dos problemas. Creio que parte considerável da cor
rupção que se observa neste País deve-se à impooi
dade. 

O SR. PEDRO SIMON -Estou 100% de acor
do com V. Ex a. 

O Sr. I ris Rezende -Essa questão mexe dire
tamente com o Parlamento brasileiro. é preciso que 
o Congresso brasileiro tenha coragem cívica sufi
ciente para instituir uma legislação que coloque real
mente os corruptos na cadeia; uma legislação que 
não ofereça, a título de liberdade de defesa, oportu
nidade para que se leve os processos criminais de 
"barriga• e, ao final, ninguém ou quase ninguém che
gue às grades. Entendo que falarmos sobre o Brasil 
é um direito que temos para despertar a conSciência 
nacional, mas não aceito que· nenhum brasileiro ve
nha a desmerecer o Brasil lá fora em acontecimen
tos internacionais. Lá, devemos defender de unhas é 
dentes as nossas cores. Mesmo repudiando a ati!tr 
de da Sr" Juíza, sou ·favorável que ela venha aqui 
para. quem sabe, trazer mais luzes, a fim de que o 
Senado Federal possa, na verdade, assumir uma 
posição prática na busca de um caminho que nos 
leve a banir a corrupção no Brasil. 

O SR. PEDRO SIMON -Agradeço o aparte de 
V. Ex". FICO feliz quando diz V.~ que vai aceitar o 
requerimento de convocação da Sr" Juíza, o .qual 
entregarei ainda hoje. 

Eritendi o que V. Ex" disse, mas tenho certeza 
que -perdoe-me - V.ExA não foi feriZ ao interpretar o 
seu pensamento. Não perdOo que um cidadão brasilei
ro, uma autoridade brasileira, lá fora, ao dar uma entre
vista, ao debater no exterior, late mal do seu pafs. 

Viajei pelo Brasil muitas vezes, ·inclusive na 
época da ditadura, e nunca falei, nas entrevistas, 
nos debates a que era chamado, sobre a questão 
brasileira Aqui no Parlamento é diferente. Este é um· 
fórum para discussões, onde cada um apresenta as 
dificuldades do Brasil. Nosso obje!ivo aqui não é o 
de denegrir; é no sentido de buscar a fórmula para. 
solucionar nossos problemas. 

Quando a FAO se reúne para discutir o proble
ma da fome, se chegar lá um representante do Bra-
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sil, essa pessoa não vai falar mal do Brasil. Eu, 
como Ministro da Agricultura, tive a oportunidade de 
participar de uma reunião dessas chefiando a dele
gação brasileira: falei sobre o problema da fome, 
mas não denegri o meu País. Mostrei as dificuldades 
por que passava meu Pais e apresentei soluções 
que havfamos encontrado, inclusive falei sobre o 
Programa do Leite, do Presidente José Samey, além 
de citar outros programas que tínhamos para com
bater a fome. 

Com todo respeito, divirjo de V. Ex". Denegrir o 
Brasil é sair por ar falando mal do nosso Pars em 
reuniões no exterior para querer aparecer. 

Em um congresso mundial, çrue tem por objejj.. 
vo levanter os problemas a as dificuldades poi que o 
mundo passa. creio que ali é o fórum absolutamente 
justo para se fazer o debate. 

A SrA Denise Frossard não denegriu o Brasil, 
não falou mal do Brasil, não ofendeu o Brasil. Entre 
os vários debates que aconteceram, ela chamou a 
atenção para essa questão, ela não disse que era é 
um problema só do Brasil, ela disse que era um pro
blema mundial. Ela falou: há corn.,JÇão no mundo in
teiro, inclusive no meu País. 

Tenho certeza de que o Senador lris Rezende 
não teve essa intenção, talvez porque não tenha as
sistido ao inicio do meu pronWICiamento. Digo a V. 
Ex": a SrA Deni~ Frossard não denegriu a imagem 
do Brasil lá fora. O que aconteceu foi que, num con
gresso mundial para discutir os problemas e as difi
culdades do mundo, ela foi convidada para falar so
bre a sua especialidade: o combate à corru~o. 

O Sr. Uclo Alcântara - Permite V. Ex"' um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON ...:. Concedo o aparte ao 
nobre Lúcio Alcântara. 

O Sr. Lúcio Alcântara - Senador Pedro Si
mon, V. Ex' aborda um tema que tem sido tratado 
várias vezes aqui no plenário do Senado. O Brasil 
ocupa uma posição incômoda nesse ranklng da cor
rupção mundial. A corn.,JÇão é um fenômeno endê
mico, está presente no mundo todo. É claro que não 
podemos - por detectarmos essa realidade - nos 
acomodar. Precisamos ter Instrumentos, mecanis
mos ágeis para resolvermos essa ques1l!o, que é 
grave. Creio que a Juíza Denise Frossard está pro
pondo um mecanismo institucional para reduzir esse 
problema, que é grave, que é sério e que nos inco
moda bastante. 

O SR. PEDRO SIMON - Aliás, ela fez essa pro
posta para o Brasü e para outros países do ITUldo. 

O Sr. Lúcio · Alcântara - Exatamente. A 
aquiescê!lcia, ou melhor, a concordância do Sena
dor lris Rezende com a proposta de V. Ex", vai per
mitir que ela venha aqui e apresente, objetivamente, 
a sua i:léia. Recordo-me que o Secretário de Justiça 
de São Paulo, na época, Manoel Alceu, teve uma 
idéia interessante, acho que chegou a ser, inclusive, 
conve!lida em decreto pelo governador de São Pau
lo -já vou concluir, para que V. Ex" não seja um 
passageirO retardatário do avião-. permitindo apre
sença de representantes da sociedade civil nas oe
missões de licitação - permitindo não, determinan
do. Havia um representante da associação das em: 
presas de obras plblicas, um representante da Or
dem dos Advogados e assim por diante, não deixando 
que essa comissão fosse constituída somente por inte
grantes da Adminisba;:ão Pc.tJiica. Penso que essa 
pode ser uma alternativa para tornar mais transparen
tes e mais claras as concorrências públicas. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço. Sei que 
mais Senadores gostariam de me apartear, mas te
nho que sair, pois tenho um compromisso. Peço 
desouipas. · 

Muilo obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con

tinuando a 6sta de oradores, concedemos a palavra 
ao Senador Romeu Tuma, por permuta com o Sena
dor LOOo Alcântara. 

O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP. Pronuncia o 
segtinte discurso. Sem revisão do orador.) - Agra
deço ao Senador Lúcio Alcântara pela cessão. Gos
taria de aproveitar, Senador Pedro Simon, antes de 
sua sai:la, de lembrá-lo do projeto que cria a figura 
do ombudsman, razão de um debate prolongado na 
TV Rede Vida, em que um advogado expunha o 
projeto. E o Senador Bernardo Cabral estava conos
co na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia quando aprovamos a proposta alterando a su
bordinação do ombudsman, da Presidência da Re
p(j)lica para o Ministério da Justiça. 

Venho a esta tribuna IÍunbém para fazer um 
apelo aos Srs. Senadores dos antigos Territórios, 
hoje Estados. Vejo presentes os Srs. Senadores Na
bar Júnior e Emandes Amorim. O Senador Mauro 
Miranda fez um discurso importante esta manhã, 
nesta Casa, referindo-se aos problemas que a socie
dade enfrenta: S. Ex" citou a segurança pública. E 
tarrbém refiro-me a algumas questões levantadas 
pelo Senador Pedro Simon sobre a corrupção na· 
Polícia. Ele dizia que quando fechou as portas para 
que os policiais tivessem acesso aos apontadores · 
do jogo do bicho, e não aos donos das bancas, para 
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completar seus salários. Tenham a certeza, Sr"s e 
Srs. Senadores, de que ouvi com mtita amargura 
Naquele instante pensei em solicitar um aparte, 
mas, contando com a cessão do Senador Lúcio Ai
cântara preferi vir a esta tribuna Não o fiz pma de
fender os policiais, uma vez que sabemos - e a im
prensa vem denunciando ao longo desses últimos 
anos - do avanço da corrupção na alividade policial. 
Amargura-nos saber que hoje a corrupção não se 
resume simplesmente no policial que recebe um en
velope com dinheiro do jogo do bicho; há policiais 
que integram as quadrilhas de assaltantes e de se
qüestradores. 

TemOS" que criar consciência de que aqueles 
que são poliCiais por vocação não aceitam que as di
ficuldades os levem para o caminho iácil do crime. 
Não podemos, nesta Casa, nos esquecer de que 
essa é uma profissão digna e como tal deve ser re
conhecida. O Senador I ris Rezende já se referiu, em 
seu aparte ao Senador Pedro Simon, aos baixos sa
lários, às horríveis condiQiles de trabaiho e às enor
mes barreiras, criadas pela própria legislação, para 
enfrentar o crime organizado. 

T amos, nesta Casa tentado - e vejo urna von
tade férrea por parte dos Srs. Senadores em fazê-lo 
- corrigir a legislação para que realmente os que 
praticam o delito possam ir para a cadeia a fim de 
cu~rirem as penas a que, a juízo do Poder Judiciá
rio, forem condenados. Sabemos que, às vezes, ba
seados na Lei de Execuções Penais, eles não cum
prem nem 1% dessas penas. Novamente nas ruas, 
voltam a delinqüir com mtito mais gravidade. 

Fiz uma referência aos Senadores dos ex-Ter
ritórios. Faço um apelo ao Ministro da Justiça e ao 
Ministro Serra, do Planejamento: não se pode tratar 
os policiais dos Territórios oom discriminação; deve
se buscar, no mínimo, uma aproximaçào entre os 
salários dos Delegados da PoUcia Federal e dos De
legados do Distrito Federal. 

Os Delegados e a Polícia do Disbito Federal ti
veram, nesta Casa, a aprovação do seu projeto, que 
foi sancionado. O da: Polícia Federal encontra-tle pa
ralisado, uma vez qÜe lhe foi retirado o regime de ur
gência urgentfssima Isso aoonteceu. em razão de 
emenda - diga-se de passagem justa e correta - do 
Senador Gilvam Borges. · 

Esclareço que interrompemos o projeto dos po
liciais dos ex-Territórios, para tentarmos negociar 
com o Governo um projeto que atenda melhor às rei
vindicações desses policiais. 

Poderíamos - e esse é o apelo que faço - reti
rar a emenda do Senador Gilvam Borges, pma que 

se desse prosseguimento e re pudesse aprovar o 
projeto da Polícia Federal. 

Hoje recebi uma nola que dá conhecimento 
dos salários recebidos pelos novos policiais da Polí
cia Federal. ~ importante salientar que os que mm
Iam há mui!os anos, em virtude de benefícios oriun
dos de decisões judiciais, estão com um bom salá
rio. Mas os novos, os recém-nomeados não vão su
portar permanecer na carreira se persistir essa difi
culdade na aprovação de seu projeto. Não vão su
portar até que essa lei que veio ao Plenário do Se
nado seja aprovada, revogando a Lei no. 9.014 e es
tabelecendo um salário unifonne. Hoje, um delegado 
de polícia recém-nomeado está. ganhando cerca de 
R$700, menos, portanto, qoo um perito, um agente 
que teve os benefícios anteriores de uma gratifica
ção temporária de 70%. 

Este é o apelo que faço a V. Ex"s: é importante 
que possamos dar aos pol~iais federais, como de
mos aos policiais do Distrito Federal - temos que lu
tar para que o benefício seja estendido aos policiais 
dos ex-Territórios-, oondiÇôes dignas de vida, uma 
vez que os policiais civis e militares do Estado brasi
leiro vivem em condição de miséria por conta de sa
lários aviltantes que ganham e que envergonham 
qualquer profissão. 

Estendo este apelo aos Srs. Governadores de 
Estado, no sentido de que revejam os salários e as 
condiQães de trabalhados policiais. O fato de se cor

. romperem não justifica, mas muitas vezes o fazem 
movidos pela amargura decorrente da carência de 
alimentação em seus lares. 

O Sr. José Roberto Arruda - Permite V. Ex" 
um aparte? 

O SR. ROMEU TUMA -Ciu;:o com prazer V. Ex". 
• O Sr. José Roberto Arruda - Nobre Senador 

Romeu Tuma peço o aparie a V. Ex", que conhece 
tão bem a matéria, para áaer que estou de acordo 
com a idéia de que o projeto, já em tramitação na 
Casa e do qual V. Ex!' é o Relator, não só resolve o 
problema angUStiante dos salários da Polícia Fede
ral como oonrige distorções e permite que o Governo 
Federal faça os pagamentos de forma legal. 

Na verdade, parte considerável do pagamento 
dos policiais da Polícia Federal é questionada em re
lação a aspectos legais, porque esses aumentos de
correram de lirninares, não tiveram seu mérito julga
do. O projeto a que V. Ex' se referiu põe fim a essa 
questão, cria um novo plano de cargos e salários, 
eqtilibra, faz justiça à diSiribuição de salários nas 
carreiras. E isso dá tranq~lidade à Polícia Federal. 
O mesmo se aplica à policiados ex-Territórios. 
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O projeto da Policia Civil do Distrito Federal, do 
qual V. ExK iui também o Relator - ontem, o Presi
dente da Rep(.tllica sancionou a lei-, embora traga 
para alguns pol~iais até certa _diminuição de salário, 
comparando-se com o que vinham recebendo nos 
últimos meses, tem duas vantagens: a primeira de
las é que resolve definitivamente o problema de car
gos e salários, ou seja, acabam as pendências juri
dicas; a segunda, permite a contratação dos delega
dos e agentes já ooncursados, o que melhora a se
gurança pública na Capital do Pais. Espero que V. 
Exª tenha êxito e possa, quem sabe na próxima se
mana, já colocar em pauta esse assunto. Dessa for
ma, ~erá soiLJ:ionedo um problema que não angus
tia apenas a Policia Federal, mas a todos os que se 
preocupam com a segurança pública no nosso Pais. 

O Sr. Emandes Amorim - Pernoita-me um 
aparte, Senador Romeu Tuma? · 

O SR. ROMEU TUMA- Vou conceder a V. Ex.a 
o aparte e, depo~. respondo aos dois Srs. 5enadores. 

O Sr. Emandes Amorim - Nobre .Senador, 
sou Senedor por um Estado, um eX.-Território entre 
os outros da Região Norte. Chegamos êquele Esta
do há 20 anos, quando se passava 12 dias na estra
da para ir de Culabá a Porto Velho - hoje se faz o 
mesrrio trajeto em 12 horas. Lá encontrei esses poli
ciais já trabalhando. Policiais que se sacrificaram, 
que para lá furam em uma das épocas mais dificeis 

. da Região AmazOnica. Hoje esses policiais estão à 
margem, sem o seu devido prestigio, sem o paga
mento jus1o dos seus salários. No entanto, aqui, na 
Capital e em outros centros, os policiais. ganham 
mais. Deveria haver igualdade e~ relação..~les 
que, como disse, tanto sofreram. (I meu ver, a 
emenda do Senador Gilvam Borges é oportuna. Sa
bemos que V. Ex' é o cano-chefe nessa área poli
cial. Suas paiavrns e o seu apoio não s6 à Policia 
Federal, aos ex-militares e ex-policiais dos Tenrifó
rios Federais são muito impor1antes. V. Ex" diz que . 
um policial federal, um delegado ganha R$600 por 
mês. Ora, é nesse caso que se pode constatar a fal
ta de responsabilidade e critério das autoridades 
competentes. Como um delegado de policia, un\ po
ficial, trabalhando de graça, vai ter a boa vontade, a 
coragem de expor a sua vida, de enfrentl;lr as dificul
dades que a profissão lhe impõe? Enfrentar crimino
sos, traficantes, o crime, em geral, para ganhar 
R$600 por mês? Não é possfvel. Cabe, portanto, 
neste momento, o apoio deste Congresso e o desta 
Casa para que 6SSé projeto possa ser aprovado o 
mais rápido possfvel, a fim de dar melhoria e igualdade 
salarial, tornandxl compatfvel com a categoria. 

O SR. ROMEU TUMA - Agradeço o aparte de 
V. Ex". 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) (Fa
zendo soar a campainha.) 

O SR. ROMEU TUMA - Já estou concluindo, 
Sr. Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
Presidência vai pronnogar a Hora do Expediente por 
mais quinze minutos para que V. Ex• possa concluir 
o seu pronunciamento, tendo em viSta que a Sena
dora Marluce Pinto irá usar da palavra antes daOr
demdo Dia. 

O SR. ROMEU TUMA -Agradeço a V. Ex•. 
Antes de concluir, gostaria de lembrar à Casa 

que, juntamente com o Senador José Roberto Arru
da, lutamos·pela aprovação do projeto da Polícia do 
Distrito Federal, oportunidade em que houve um im
passe com emendas e V. Exas somaram argumen
tos para que se abrisse mão de algumas emendas a 
fim de aprovar o projeto. V. Ex"s estavam certos. O 
projeto agora anunciado foi sancionado pelo Senhor 
Presidente da República, o qual estabiliza uma si
tuação dificil. 

À época, levei ao conhecimento do então Mi
nistro da Justiça, Senador Bernardo Cabral a angús
tia que tomava conta da Policia Federal em razão da 
falsa isonomia criada pela Constituição de 1988, 
onde o conflito, por decisão judicial, se instalava na 
nossa tamma, jã que agentes e delegados se enfren
tavam, criànaó um clima de não-operacionalidade da 
própria Policia. Isto se arrastou até há pouco tempo. 
Agora a Justiça vem corrigindo, oferecendo algumas 
vantagens, e os governantes, sensiveis a isso, pro
curam ajustar os salários. 

Agradeço ao Senador Emandes Amorim o 
aparte. Tem razão V. &a, principalmente porque já 
sujou seus pés no barro das estradas do antigo Tere 
ritório e, portanto, conhece bem o trabalho de um 
policial, o que, às vezes, nem mesmo a ~de 
civil organizada conhece. Mas, a respeito da emen
da, consultei a Assessoria Jurldica da Casa, e eles 
me mostraram - co.m vários argumentos - a sua in
constitucionalidade por criar despesas ao Governo, 
que teria de veté-la. Agora, estamos lutando para 
que essa emenda seja retirada e que as vantagens 
sejam realmente colocadas num projeto especial 
para os policiais e os territórios. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. 
Ex" um aparte? . 

O SR. ROMEU TUMA- Com prazer, ou,;o V. Ex'. 
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Romeu 

Tuma, V. Ex" sabe que sou um defe~sor ~a Policia 
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Federal. Entendo mesmo que ela é injustiçada. Aliás 
uma das poucas instituições onde a corrupção não 
grassa como em tantas outras que conhecemos. E 
quando um ou outro integrante da Polícia Fede·ral é 
apanhado num ato dêsonesto, a tentativa é de se 
manchar toda a corporação. E, não raro, a chefia 
toma providência para ou demitir ou levar a inquéri
to, a fim de que seja ampla a possibif~ade de defe
sa. Quero dizer que, como V. Ex•, na altura Hderava . 
seus companheiros, tenho a alegria de ter contribui
do para a institucionalização da Pol~ia Federal na 
Constituição Federal de 1988. Foi a partir daí que 
começaram a se definir as regras da competência e 
da atuação da Policia Federal. V. Ex', agora, conti
nua, no Senado Federal, a luta para que se dêem 
condições, e isso precisa ser dito, para que essa Po
licia - da qual tanto se exige, mas c~os claros até 
hoje não foram preenchidos através de concurso, 
pelo qual V. Ex& .sempre se bateu, dado um contin
gente diminuto pàra uma responsabil~ade tão gran
de- possa aluar. Quero cumprimenlar V. Ex~. Sena
dor Romeu Tuma, por mais uma vez estar abraçan
do a defesa justa da Policia FedernJ na mais alta tri
buna do Legislativo . 

O SR. ROMEU TUMA - AgradeQJ V. ~- Sou 
testemunha de que todas as reivindicações, durante 
a sua gestão no Ministério, foram atendidas e, mu
las vezes, lutamos lado a lado para coo;egui-Jas junto 
aos órgãos que gerenciam a econorn~ brasileira. 

Mas não poderia encerrar, Sr. Presidente, sem 
fazer referência a um procedimento qoo, sinceramen
te, me preocupou e me angustiou na manhã de hoje. 

A TV Manchete apresentou, em um dos seus 
programas, o Presidente da Ordem dos Advogados 
e uma senhora, mãe de uma usuária de drogas que, 
em razão de seu cónsumo, veio a falecer. · 

Os jornais- Correio Brazlllense, Folha de S. 
Paulo, O Globo, Jornal do Brasil e Jornal de Bra
sma - referem-5e à uma colocação faila por D. 
Ruth, a quem, preliminarmente, ~cumprimentar 
pelo grande trabalho que vem desenvolvendo à fren
te da Comunidade Solidária e à sua sensibilidade 
para com os problemas sociais do Pa~. Mas, creio, 
- inclusive conversava com o nobre Senador Ber
nardo Cabral e S. Ex& também manifestou a mesma 
impressão - que não tenham sido bem interpretadas 
as colocações que D. Ruth fez no Programa Livre, 
transmitido pela SBT. Até porque a chamada é que 
D. Ruth quer e defende a "descriminalizaçao da ma
conha". Sr. Presidente, há uma interpretação errO
nea Provavelmente com o debate do projeto do no
bre Deputado Elias Murad, um estucloso do uso de 

drogas e as suas conseqüências - e essa mãe tam
bém dizia que o acésso às drogas foi que facilitou a 
entrada da sua filha nesse mundo tão hostil à juven
tude, vindo a falecer, e ela, hoje, é uma lutadora 
contra o tráfico e uso de drogas -, entendo que esse 
projeto é que tem feito algumas confusões. O que o 
Deputado quer é uma pena restritiva dos direitos ci
vis, onde o cidadão, que é comprovadamente usuá
rio e não participa do tráfico, possa realmente ter pe
nas alternativas. 

Sr. Presi\lente, segunda-feira, marquei um en
contro com o dirigente da revista lstoÉ em razão da 
pesquisa que apresentou - da qual tenho minhas 
dúvidas quanto à interpretação da sociedade brasi
leira a respeito da liberação da maconha. Na minha 
campanha, andei pela periferia de São Paulo e mais 
de 90% da sociedade mais humilde me cumprimen
tava pela luta contra as drogas. Penso que essa so
ciedade não pode, de um momento para o outro, ter 
mudado sua maneira de pensar. 

O Sr. LIÍCio Alcântara - Pemnlle V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ROMEU TUMA- Ouço com prazer V .. Ex". 
O Sr. Lúcio Alcântara - Senador Romeu 

T uma, vou fazer uma intervenção muito breve no 
discurso de V. ~apenas para dizer que essa é 
uma questão que não podemos desconhecer por se 
tratar de um problema muito sério. O Brasil realmen
te está enfrentando essa dificuldade, que nao é só 
nossa, mas do mundo inteiro. Vejo, nessa manifes
tação de D. Ruth, um lado positivo. ~ a primeira vez 
que uma Primeira-Dama resolve participar de um 
debate. Não podemos colocar isso para debaixo do 
tapete, fazendo-de-conta que não existe. Há dra
mas, como o caso dessa moça de Goiás, parece-me 
que filha da Secretãria de CuHura do Município. Li a 
reportagem veic:Ueda no Correio Brazlllense e fi
quei realmente tocado ao saber como se desenrolou 
o drama pessoal dessa moça Hã outros casos- O 
·mesmo aconteceu com o inmão de um jornalista da
qui de Brasília, aliás um violonista famoso no Rio de 
Janeiro, que terminou morrendo cedo, vitima da dro
ga. Esse jornalista fez um relato tocante, também 
publicado no Correio Brazlliense, sobre o drama 
pessoal de seu irmão. Portanto, esse problema está 
na ordem do dia. T ennos que enfrentá-lo, discuti-lo e 
ouvir opiniões. V. Ex•, sendo um expert nesse as
sunto, conhece a maléria em profundidade e, certa
mente, como o Professor Murad, D'eputado Federal 
por Minas Gerais, trará grandes contribuições para 
esse debate. Jã houve tentativas. A Holanda, por 
exemplo, adotou a descriminação da droga e não re-
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solveu o problema Ao contrário, piorou. Ninguém 
tem uma receita pronta para isso, mas é preciso de
bater, discutir, ouvir as famílias dessas pessoas, 
eles mesmos, os drogados, ex-<:lrogados. São tragé
dias terríveis que ocorrem nessas famílias pelo Pais 
inteiro. Então, Senador Romeu Tuma, traz V. Exa a 
discussão um assunto muito oportuno e importante. 
Acredito que a participação da Primeira-Dama tem 
esse sentido de mostrar que todos estamos preocu
pados com isto e que queremos discutir a matéria 
para avaliarmos qual a melhor solução. 

. O SR. ROMEU TUMA-Agradeço, Senador. 
A minha colocação não é de crítica à Primeira

Dama Pelo contrário. Acho que é importantissirno 
que ela venha a debate, por ser mãe, por ser' avó e 
porque conhece os problemas de famflia - o grande 
problema do uso de drogas é a desestruturação da 
família Ela mais do que ninguém tem a obrigação 
de vir ao debate. 

E V. Ex"- e hoje o Senador Mauro Miranda
corno médico, sabe que algumas questões na área 
de saúde têm que ser providenciadas. Porque como 
se vai fazer um tratamento de um usuário se ele, 
não sendo condenado a uma pena restritiva de liber
dade, sai - o distrito faz reservadamente o registro 
para ter um acollllanharnento posterior, ver se ele 
se recuperou - e ele volta para a rua sem nenhuma 
assistência médica, sem nenhum seguimento ao Es
tado. Corno ele fica? A saúde debilitada, praticamen
te desestruturada Ela terá a necessidade de criar 
mecanismo de assistência e apoio aos usuários de 
droga, para que realmente o projeto do Deputado 
Elias Murad, com o qual concordamos, possa ter efi
ciência 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discUISO do Sr. Romeu 
Tuma, o Sr. Valmir Campe/o deixa a cadeita 
da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Júlio 
Campos, 2'1 Více-Presidente. 

A SR~ MARLUCE PINTO - Sr. Presidente, 
peço a palavra, para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra à Senadora Marluce Pinto, para uma 
comunicação inadiável 

A SRa MARLUCE PINTO (PTB-RR. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da ora
dora.) - Sr. Presidente, Sr<s e Srs. Senadores, tra
mita nesta Casa o Projeto de Lei da Câmara n" 1 6, 
de 1996, que dispõe sobre a remuneração da Polí
cia Civil dos ex- T errilórios, já aprovado na Câma
ra dos Deputados. 

Este projeto, infelizmente, não traduz os an
seios nem faz justiça à classe dos policiais civis dos 
extintos territórios. Ao contrário, avilta seus direitos e 
fere acintosamente preceitos de nossa Carta Magna 
Propõe uma inaceitável redução nos vencimentos da 
classe e revoga a Lei n" 7.548, de 1986, que garante 
isonomia salarial destes servidores com os policiais 
federais. · 

Por todos. nós é sabido que a Constituição Fe
deral, em seu art. 21 , inciso 16, outorga aos policiais 
civis dos ex- Territórios a condição de servidores da 
União. Como tal, e como funcionários cedidos para 
servir nos novos Estados, devem obediência ao Go
verno Federal através de órgão competente que res
ponde por suas ações. Tanto assim é que os pró
prios Governadores dos ex-Territórios não têm com
petência para, em caso de necessidade, prover a 
transferência ou a redistribuição desses servidores. 
Apenas ao Ministério da Administração Federal e 
Reforma do Estado cabe a competência de promo
ver e autorizar sua redistribuição. E isso através de 
papelada burocrática difícil de tramitar, repleta de 
fonnulários, carimbos, pareceres e outras chancelas 
de inúmeras subsecretarias e coordenadoriaS. 

Além do mais, devemos registrar e deixar bem 
claro que esses policiais civis a que se refere o Pro
jeto é uma classe em extinção, oriunda dos ex-Terri
tórios de Roraima, Acre, Rondônia e Amapá, com 
pouco mais de 2.000 servidores, dos quais uma ex
pressiva maioria está em vias de se aposentar. 

Até louvo, Srs. Senadores, o pronunciamento 
do nobre colega, Senador Romeu Tuma, quando fa
lou no projeto da Polfcia Federal e exaltou um novo 
projeto para os policiais civis dos ex-Territórios. Mas 
o que acontece, meu nobre colega, é que esse pro
jeto, que já está 'tramitando nesta Casa, reduz as 
gratificações. Enquanto para a Polícia Federal vão 
dar gratificações de 200% para as atividades poli
ciais de compensação orgânica e atividades de risco. 
para a Polícia do Distrito Federal 170%, para os exlin
tos Territórios é ISna gralificação apenas de 30%. 

Agora eu pergunto a V. Ex"s: por que essa dis
criminação, pois os ex-Territórios, criados desde 
1943, foram transformados em Estados em 1988 
pela Carta Magna, e todos os funcionários dos ex
Territórios de Amapá e Roraima foram transferidos, 
foram ace~os pela União corno funcionários, foram 
enquadrados oficialmente, e hoje eles não são fun
cionários dos novos Estados mas apenas cedidos 
para prestarem serviços aos novos Estados? Por 
que até a distribuição desses funcionários, como ta
lei há pouco, depende do Ministério da Administra-
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ção! E por que apenas na remuneração não pode · 
haver a isonomia, sendo-lhes concedidas as mes
mas gratificações? Não digo da Policia Federal, por
que é outro, embora exista um decreto assinado 
pelo ex-Presidente José Samey, em 1985, equipa
rando os policiais civis dos ex-Territórios aos da Po
lícia Federal. Mas, mesmo assim, vamos dizer que 
não sejam concedidos os 200% • Por que não equi
parar aos 170% do Distrifo Federal, se todas as cate
gorias dos funcionários dos ex-Territórios que hoje 
prestam serviços aos novos Estados têm a mesma re
muneração dos funcionários do Distrifo Federal, sejam 
professores, sejam profissionais liberais, enfim, todos? 
E agora vir este projeto a esta Casa para achatar, in
justamente, os salários dos funcionários civis! 

E V. Exª, Senador Romeu T.uma, que quando à 
frente da Polícia federal desempenhou tão bem a 
sua função, e que várias e várias vezes esteve em 
Roraima, sabe que os policiais civis daquele Estado, 
por não haver um número de funcionários federais 
suficiente para prestar serviços nas fronteiras, pres
tam serviços ajudando a enfrentar os narcotrafican
tes, os assaltantes, os garimpeiros, que invadem as 
fronteiras. Enfim, não sei por que apenas na hora de 
prestar justiça com um salário bem remunerado, não 
existe a paridade. 

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

A SR• MARLUCE PINTO - Concedo o aparte 
ao nobre Senador Romeu Tuma 

O Sr. Romeu Tuma - Concordo plenamente 
com V. Exa. Em meu pronunciamenfo, gravei esse 
protesfo contra a discriminação dos policiais dos ex
Territórios. Acho que é injurioso o tratamento. Leva
mos a questão ao conhecimento do Ministro da Jus
tiça, com companheiros Senadores dos T enritórios e 
com o próprio Presidente Samey como repre
sentante do Estado do Amapá, um ex-Território, que 
também serrou fileiras em tomo da defesa dos poli
ciais dos ex-Territórios. Só acho que a emenda, in
constitucional por não ser originária do Governo, 
para ser incorporada ao projefo da Polícia Federal, 
paralisou o projeto .e a nossa idéia, levada ao Minis
tro da Justiça, de lutarmos para que a cerração fos
se feita no projeto original da separação das três 
carreiras. Isso ·revoga inclusive o decreto da isono
mia E nós não podemos aceitar, pelo Plenário, da 
forma corno veio dos Territórios, porque a emenda é 
discriminatória mesmo. V. Ex .. tem toda razão. Seria 
uma boa iniciativa do Governo corrigir o próprio erro 
que cometeu no projefo original. É por isso que pre
tendemos lutar, e acho que V. Ex• também, com o 

seu pronunciamento: corrigir no projeto da carreira 
dos policiais dos ex-Territórios. 

A SR• MARLUCE PINTO- Agradeço a sua in
terferência, que vai nos ajudar bastante. Porém, no
bres colegas, temo que vamos ter muita dificuldade 
para aprovar um novo projefo nesta Casa. Seria 
bem diferente com relação a uma emenda, como as 
que foram apresentadas. 

Sinceramente, não sou constitucionalista; além 
das consultas que já fiz, farei outras. Se, na época 
da Constituinte - e o seu nobre Relafor está aqui 
presente -, já foram equiparadas situações de fun
cionários da União, como esse caso é inconstitucio
nal? Até pergunto ao Senador Bernardo Cabral qual 
é a inconstitucionalidade de equipararenH;e venci
menfos dos policiais civis. 

Será muito difícil a tramitação de um outro pro
jeto nesta Casa tratando apenas dos funcionários 
dos ex-Territórios, principalmente sua. aprovação 
pela Câmara, porque lá existem 513 Deputados, 
cada um pensando de maneira diferente, e somente 
32 Deputados representam os 4 Estados que foram 
antes Territórios. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex" 
umaparte? · 

A SR• MARLUCE PINTO- Tem V. Exi o apar
te, Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo cabral - "Senadora Marluce 
Pinto, já que V. Ex" me convoca ao debate, fazendo
me uma indagação, quero dizer que o que acontece 
é que estão, pela via oblíqua da chamada inconstitu
cionalidade, faltando com a vontade política que o 
assunfo requer. É só isso, Senadora Marluce Pinto, 
não mais do que isso. 

A SR• MARLUCE PINTO - Agradeço a mani
festação do seu ponto de vista, porque condiz com o 
meu. ·Já tenho acompanhado, nesta Casa, casos 
que são bastantes relevantes, e alguns argúem esse 
problema de inconstitucional idade, que aprovamos. 
Esse caso é mais do que justo. Não se trata de uma 
classe em que lodos os funcionários contratados go
zariam desse mesmo direilo nos 4 Estados e fica
riam permanentemente, como acontece e vai acon
tecer no Distrito Federal. No caso dos ex-Territórios, 
nobres Senadores, essa alternativa que seria dada, 
essa justiça que seria feita àqueles policiais civis, só 

. vai atingir aqueles que já trabalhavam até 5 de outu
bro de 1988. Não atinge os novos, contratados após 
a data da promulgação da Constituição. Como falei 
no inlcio, essa classe já está em extinção. Somados 
os funcionários das polícias civis dos 4 Estados que 
antes eram Territórios, são apenas pouco mais de 2 
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mil funcionários. O que pesa para os cofres da União 
conceder, a essa quantidade de funcionários, tma gra
tificação justa, corro foi concedida para os demais fun
cionários das polícias civis do Dlstrilo Federal e da Po
lícia Federal? Sinceramente, não é possível enten
der isso. 

Solicitaria dos meus nobres colegas e, princi
palmente, do nobre Relator, Senador Romeu Tuma, 
que fizéssemos uma revisão desse processo. Enca
minhamos uma minuta ao Ministro da Justiça. em 
conformidade com a reunião que tivemos na se
mana passada com S. Ex•. Até o presente mo
mento, não recebemos nenhuma resposta. Mesmo 
assim, só aceitei porque alguns dos Senador~ es
tavam aceitando. Mas posso dizer, desta tribuna, 
que vamOs correr um risco muito grande se acei
tarmos o' outro projeto, porque jamais teremos 
condição de aprová-lo. Mesmo que ele volte para 
a Câmara, Senador Romeu Tuma, é bem mais rá
pido do que aguardar um novo projeto entrar na 
Câmara para tramitar e, depois, ainda vir para cá. 
Este ano não será aprovado e, depois, cairá no 
esquecimento. 

E, mais ainda, vamos abrir um grande prece
dente, porque o que eles querem é que os antigos 
funcionários não tenham direito de reoorrer ao Poder 
Judiciário. Isso não é justo, porque dos funcionários 
do Estado de Rondônia, dos agentes da Polícia Civil 
do Estado de Rondônia, que são poucos mais de 
700; mais de 500 já ganharam seu direito na Justiça. 
Então, por que vamos aceitar um projeto para negar 
até o direito? Isto é que é inconstitucional: negar ao 
cidadão o direito de ele recorrer à Justiça para co
brar os seus direitos. 

Era isso o que tinha a dizer a respeito desse 
assunto. Mudei totalmente o meu pronunciamento, 
mas peço que seja registrado na Casa. porque, em 
decorrência do discurso do nobre oolega, Senador 
Romeu T uma, eu tinha que fazer algumas oonside
rações, para que os nobres colegas pudessem en
tender a necessidade dessa questão e a justiça com 
que todos nós, oomo legisladores neste País e, prin
cipalmente, nós, que representamos os nossos Es
tados, devemos tratar pouco mais de 2 mil servido
res que estão ficando à margem até dos seus direi
tos já adquiridos por meio da Carta Magna 

Indago a Vossas Excelências: porque esse in
teresse repentino do Governo Federal em reorgani
zar uma classe de servidores em extinção? Porque 
promover essa •reorganização" onde servidores 
iguais, com atividades e responsabilidades idênticas 
têm percentuais diferenciados? 

Pois é exatamente isso que está aoontecendo 
e não é justo que nós referendamos esse absurdo. 
Não podemos, diante de nossa condição de legisla
dores e por compormos urna Casa revisora das Leis 
deste País, apor nossas assinaturas em normas ex
plícita e absurdamente discriminatórias. 

Para se ter idéia dessa discriminação, vamos 
recordar dois fatos recentemente havidos, neste Ple
nário, por ocasião das votações dos Projetas nO- 5, 
de 96, que trata da Carreira Policial Federal e n0-
140, de 95, que por sua vez tratou da Carreira Poli
cial Civil do Distrito Federal. Naquele Projeto nO- 5, as 
gratificações de Atividade Policial, de Compensação 
Orgàníca e Atividade de Risco são acrescidas em 
200%, cada uma, em cima do vencimento básico. Já 
no Projeto nO- 140, de 95, aprovado nas duas Casas 
do Congresso Nacional e remetido à sanção presi
dencial, essas mesmas gratificações são acrescidas 
em 170%. 

Agora, neste Projeto nO- 15, que diz respeito 
aos policiais civis dos ex-Territórios, essas gratifica
ções, igualmente redigidas, idênticas no teor e na 
forma, são acrescidas em irrisórios 30%. Isso mes
mo, meus nobres colegas: essas gratificações de 
mesmo nome e idêntica redação, oferecidas a servi
dores que exercem es mesmas funções, estabeleci
das em 200% no Projeto dos policiais federais e em 
170% no dos policiais civis do DF, desabam a 30% 
neste dos policiais civis dos ex-Territórios. Porque? 
Quais as razões para o uso de dois pesos e duas 
medidas para urna mesma classe de profissionais? 
Quais os argumentos teremos para justificar tama
nha aberração? Sinceramente, não consigo enten
der o critério utilizado nessa matemática oficial. 

~ injusto, meus nobres pares, o qiJe se tente 
fazer com a categoria de policiais civis dos extintos 
Territórios. Na realidade este Projeto visa, unica

. mente, achatar salários e retirar direitos adquiridos 
de uma classe que, na frieza de seu Idealizador, !ai
vez jã tenha cumprido sua missão e, por não mais 
interessar à burocracia estatal, melhor colocá~a no 
desvão dos esqueçldos. 

Serã que os policiais civis dos ex-Territórios 
são diferentes dos demais policiais civis da União? 
Pelo que sei e conheço, têm as mesmas compe
tências e fazem os mesmos serviços. Aliás, não 
raras vezes participam de ações extremamente 
perigosas e complexas. O trabalho em .linhas de 
fronteira exige redobrada cautela desses profissio
nais que também lidam com contrabandistas e 
narcotraficantes. E é bom lembrar que as naturais 
e inóspitas condições geográficas da região ama-
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zônica, somada à precariedade dos recursos em 
toda a região, dificulta em muito as ações dos poli
ciais. Mesmo assim, cumprem com orgulho e altivez 
suas funções. Desempenham sua missão com brilho 
e resultados satisfatórios para com a comunidade. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores: como 
representante de Roraima e conhecedora do traba
lho, dedicação e o quanto contribuem esses servido
res pela Segurança das populações roraimense, 
acreana, rondoniana e amapaense, não vou com
pactuar com as injustiças propostas no Projeto de 
Lei~ 15, de 1996. · 

E sei que comigo estão inúmeros colegas, sen
satos na opinião, seguros na intenção e inarredáveis 
na decisão de que não sejam prejudicados os poli
ciais civis dos ex-Territórios. Não abriremos mãos de 
sua igualdade de condições, no mínimo, com os po
liciais civis do Distrito Federal. Não abdicaremos de 
seus direitos e conquistaS até aqui conseguidos. Afi
nal, não estamos propondo novas vantagens, nem 
estamos defendendo interesses esc;usos. Hoje, vejo 
como inalienáveis os direitos dessa classe. Faço mi
nhas as palavras da nobre colega· Emma Fernandes 
que, da tribuna desta Casa, ao encaminhar a volação 
do Projeto de Lei número 5, afirmou literalmente que 
"um pais que não preserva <is seus servidores p(bli
cos, em especiãl o5 da segurança pública, está colo
cando em risco a segurança de roda uma população". 

Felizmente o proje10 ~ 5, diante da determina
ção de muitos Senadores. minha inclusive, onde ma
nifestei total apoio a emenda que inseria os policiais 
civis dos ex-Territórios, teve adiada sua votação. 

Meu argumento é único: sou favorável a que se 
taça uma reorganização das classes da Carreira Po
licial, em todos os níveis, seja Civil, Militar, Federal, 
Rodoviária, Ferroviária e Bombeiros, desde que 
mantidos seus atuais direitos e vantagens, inclusive 
a isonomia salarial entre as classes. 

Outra exigência contida neste Proje10 é a con
fecção de requerimen10, elaborado pelo .servidor, 
onde, além da solicitação de seu enquadramento 
"em caráter irrevogável e irrelralável" numa das ta
belas que apresenta, conste obrigatoriamente •ex
pressa renúncia do interessado quan10 à sua não in
tegração a processos judiciais". 

Ora, Sr"s e Srs. Senadores: a ineonstilucionali
dade berrante desse artigo avilta. nossa inteligência. 
Aliás, como bem frisou o nobre colega Senador Jef
ferson Peres, •t: manifestamente inconstitucional 
esse artigo porque implica a renúncia do funcionário 
a recorrer ao Judiciário em defesa dos seus direitos, 
ferindo um princípio constitucional. Minha consciên-

cia jurídica repugna aprovar algo que entendo ferir a 
Constituição". 

Desde 5 de dezembro de 1986, através da Lei 
7 .548, saneio nadá pelo eminente Senador José Sar
ney como Presidente da República, os policiais civis 
dos ex-Territórios conseguiram auferir os mesmos 
benefícios concedidos à Polícia Federal através do 
Decreto ~ 2.251, de 1985. 

Quando foi criado o impasse na votação do 
Projeto ~ 05, de 96, adiadQ por não acatar emenda 
que mantinha os direitos dos policiais civis de Rorai
ma, Rondônia, Acre e Amapá, ·fizemos· nós, repre
sentantes dos ex-Territórios no Senado Federal, reu
nião com o Ministro Nelson Jobim para um consen
so. Em princípio, ficou acertado que estudaríamos a 
forma de um Projeto que. não prejudique esses servi
dores. Creio, meus nobres pares, ser este o cami
nho correto. Nossa parte jã cu~mos. Foi elabora
da uma minuta que, neste momento, repousa nas 
mãos do Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça. 

Por este motivo venho a esta tribuna. Canela
mo meus nobres pares, principalmente os . repre
sentantes de Roraima, Acre, Rondônia e Amapá, 
para que, tão logo tenhamos a decisão do executivo 
diante da minuta apresentada, agilizemos o mais rá
pido possível a votação do projeto. Não podemos 
deixar que os policiais civis dos ex-Territórios conti
nuem a padecer por mais tempo as angústias de 
uma situação indefinida. Não é jusro que sejàin colo
cados à margem como proscritos. Cabe a nós, legis
ladores, principalmente os representantes dos ex
Territórios nesta Casa, zelar por estes servidores 
que tanto serviram e servem nossas comunidades. 
Reafirmo que são pouco mais de 2.000 os policiais 
civis dos 4 ex-Territórios. Absolutamente não repre
sentarão sangria aos cofres públicos. Não podemos 
aceitar que um punhado de palavras soltas, juntadas 
com o pseudônimo de "justificativa• façam desses 
servidores os mártires de um processo que deságua 
no servidor os efeitos de uma causa chamada des-
mando administrativo. · 

Era o que linha a dizer, Senhor Presidente. 
Muito Obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (J(jjo Campos)_ Esgota

do o tempo destinado ao Expediente. 

ORDEM DO DIA 

Irem Único: 

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição ~ 68, de 
1995 ( ~ 163/95, na Câmara dos Deputa
dos), de iniciativa do Presidente da Repúbli-
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ca, que altera os arts. 71 e 72 do A!o das 
Disposições Constitucionais Transitórias, in
troduzidos pela Emenda Constitucional de 
Revisão nO 1, de 1994, tendo 

Parecer favorável, sob n" 1 O, de 1996, 
da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, vencidos os Senadores Josaphat Mari
nho, Ademir Andrade, Rober10 Freire, Ro
naldo Cunha Uma, Benedita da Silva e Car
los Patrocínio. 

(Terceiro dia de discussão) 
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 

termos do art. 358 do Regimento Interno, a maléria 
constará da Ordem do Dia durante cinco dias úteis 
consecutivos, ·em fase de discussão, quando pode
rão ser oferecidas emendas assinadas por um terço. 
no mínimo, da composição do Senado. 

Transcorre, hoje, o terceiro dia de discussão. 
Em discussão a proposta. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, a maléria 

constará da Ordem do Dia da sessão ordinária de 
segunda-feira, para prosseguimeÕto da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Volta
se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 
Cabral e, em seguida, aos Senadores Edison Lobão 
e Lúcio Alcântara. 

O SR. BERNARDO CABRAL -(-IAM. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, quem faz par
te das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
sabe que é mlito diffcil, naquelas áreas mais distan
tes e abandonadas, chegar alé seus moradores urna 
noticia mais pomnenórizada do que se passa no 
Congresso Nacional. 

Quero me restringir ao meu Estado, para dizer 
que no longínquo interior do Amazonas o que se 
consegue é apenas a imagem da televisão, que não· 
mostra o que se passa no Senado, e apenas fico 
aqui na Casa a que, com muita honra, pertenço, e o · 
rádio. Afora isso, os jornais chegam com muita difi-
culdade. · 

Qual é a ponte de ligação, o elo que o eleifor 
tem com seu candidato, aquele que ele viu sair vi!o
rioso na atuação que desenvolve no Parfamen!o? 
Apenas um: o programa Voz do BraSil. 

Por ocasião do chamado anúncio: 'Em Brasí
lia, 19 horas', a população ribeirinha do interior do 
meu Estado - e creio que no Nordeste, Cenli'<H)es.. 
te e, quem sabe, no Sul e Sudeste também- ali fica 
plantada, ouvido a postos para saber, primeiro, o 

que se passa na área do Executivo, durante aquela 
primeira meia hora. Em seguida, durante a meia 
hora posterior, ele ouve a noticia sobre o que seu 
representante está a desenvolver. 

O Sr. Casildo Maldaner- Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço V. Ex" 
com mui!o prazer. 

O Sr. Caslldo Maldaner- Nobre Senador Ber
nardo Cabral, aproveito o .ensejo para dizer que V. 
Ex" está falando não só pelo Norte, Nordeste e Cen
tro-Oeste. Gostaria de incluir Santa Catarina, como 
seu representante, ou, diria alé, o Sul do Brasil. 
Quando participo da Voz do Brasil, recebo inúme
ros telefonemas, cartas de representantes do Sul do 
Brasil, dizendo que me escutaram naquele progra
ma. Neste momento, V. Ex• está falando, como um 
grande brasileiro, para toda a Nação. Desejava 
aparte&-lo, desde o início de seu pronunciamento, 
para dizer que, não só nos rincões da Amazônia, 
mas em !ode o Brasil, esse programa tem grande 
audiência 

O SR. BERNARDO CABRAL- O aparte de V. 
Ex", eminente Senador Casildo Maldaner, além de 
me honrar, d&-me a responsabilidade, que recebo 
com muita alegria, de poder falar também pela Re
gião de V. Ex•, numa demonstração de que não é só 
na nossa área que a Voz do Brasil se faz presente. 

O que temos notado atualmente? Alguns Sena
dores já vieram à tribuna registrar a sua queixa, que 
sintetizo na .pessoa do nosso Presidente, Senador 
Júlio Campos, que ora exercita com a proficiência de 
sempre a Presidência, que já reclamou contra a me-

. dida que se tenta tomar. 
Alguém pode discordar - todos nós Inclusive -

de que a origem da Voz do Brasil não é muito boa, 
por ser oriunda da ditadura do Estado Novo, quando 
o Pa~amento não se fazia ouvir através dos seus 
representantes. Mas dizer que hoje ainda há resquí
cios da ditadura na Voz do Brasil é não enfrentar a 
realidade do que ela vrue. 

A campanha tem sido forte, inclusive artistas 
· de rádio e televisão têm aparecido, não só em man
chetes, fazendo a propaganda pela s.ua extinção. Al
guns são mais suaves, âiZendo somente que esse 
programa não deveria ser obrigatório. Mas acontece 
que a DataFoiha acaba de desmascarar a censura 
que se faz à Voz do Brasil. E por quê? Porque, na 
última pesquisa feita em dezembro, o levantamen!o 
foi: 88% dos ·brasileiros acima dos 16 anos conhe
cem a Voz do Brasil e mais da metade deles apro
va que o programa seja obrigatório. 



Fevereiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 405 

Observem V. E~ que essa é uma realidade 
palpável que não pode ser jogada para baixo do ta
pete. Falo inclusive lembrando a figura do nobre Se
nador Josaphat Marinho. que ainda recentemente 
fez um belo discurso sobre o problema do desem
prego, e também o eminente Senador Laura Cam
pos, mostrando a incoerência que o Governo tem na 

· área económica Nenhum dos dois obteve manchete 
na grande imprensa, mas, na Voz do Brasil, lá esta
vam os discursos de ambos os eminentes Senado
res, sendo ouvidos e registrados. Inclusive, no meu 
Estado, indagavam-me sobre a figura do Senador 
Laura Campos, representante do Distrito Federal, 
porque tinham ouvido a sua peça de oratória com li
vros publicados de autoria do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Ou seja, não fosse a Voz do 
Brasil, o meu conterrâneo, lá distante, não tomaria 
conhecimento de que teria havido um discurso da- · 
quela natureza 

Ainda anteontem, o Presidente do Sindicato 
dos Bancários do meu Estado pediu que fizesse 
chegar ao eminente Senador Josaphat Marinho os 
agradecimentos por ter abordado da tribuna o pro
blema social da demissão dos bancários. 

O Sr. Edison Lobao- Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço V. Ex' 
com muito prazer. 

O Sr. Edison Lobao - Senador Bernardo Ca· 
bral, não conheço nenhum problema social no Brasil 
mais angustiante hoje do que o do .desemprego. V. 
Ex• lembra o discurso do eminente Senador Josap
hat Marinho, uma bela peça com estudo a respeito 
do assunto, e o pronunciamento do Senador Hugo 
Napoleão, com aparte de todos os eminentes Lfde
res do Congresso Nacional. 

O SR. BERNARDO CABRAL -:- Eu iria chegar 
ao Senador Hugo Napoleão. 

O Sr. Edison Labao - Também o Senador 
Laura 'Campos que abordou esse tema como diver
sos outros, e nenhuma referência foi feita na impren
sa Aceitarfamos. até a justificativa dizendo , que o 
tema não estava ·revestido da impoltãncia que1 de 
fato, intrinsecamente, tem. Mas não há nada mais 
importante no Brasil hoje do que ElSSa questão, a 
respeito da qual todos temos o dever de procurar 
uma solução, e é o que estamos procurando fazer 
no Senado Federal. Então, tem toda a razão V. Ex'. 
Esse programa que nasceu na ditadura de Vargas 
precisa ser mantido em benefício dos brasileiros, 
que devem estar informados devidamente de tudo o 
que ocorre e não ter apenas a informação parcial 

que chega, segundo os critérios da mii:iia. Meus 
cumprimentos a· V. Ex'. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Nobre Sena
dor Edison Lobão, quero agradecer a V. ~. não só 
pela responsabilidade que tem como Senador, mas, 
tendo exercido. o cargo de Governador do Mara
nhão, deve ter sentido as agruras que o. povo do 
Nordeste sente quando não tem uma noticia porme
norizada sobre os seus candidatos 'litoriosos.. 

O que se pode reclamar- e V. Ex" deiXa. pairar 
- é que talvez ele tenha uma orientação diferente. 
Pode-se procurar dar uma nova anílientação ao 
programa mas, extingui-lo, pura e si!l1llesnnente, se
ria o veículo para proibir o nascimento do. que se vê 
agora: a TV Senado que o Senado Federal está fa
zendo e que já começa a incomodar aqueles que fa
ziam a censura diurna, dizendo que este plenário es
tava vazio. Com a sua veicúação, isso será diferen
te. Hoje, uma sexta-feira, estamos vendo o plenário 
do Senado com uma grande frequência. E daqui a 
uns meses, toda a Nação terá a opori!J1ldade de sa
ber quais são os seus parlamentares que realmente 
aqui COI'Illarecem. 

De modo que quero dizer a V. Exf. que :repre- -
senta a Mesa que uma das boas coisas foi a Mesa 
Diretora ter tido a coragem de criar a TV Senado, 
para mostrar ao Brasil o que se passa. E ela não é 
veículo de privilégios de uns, ou de simpatia de ou
tros, mas, sim, de todos. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. 
Ex• um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Com prazer, 
ouço v. Ex~. 

O Sr. Humberto Lucena - Es!nu de pleno 
acordo com o pronunciamento de V. Exf., nobre Se
nador Bernardo Cabral, e entendo que está bastante 
claro que essa campanha de exlinçOO de Voz do 
Brasil parte de concessionários de radiodifusão inte
ressados em ocupar esse espaço para comercializa
ção de suas atividades. V. ExA sabe ll1l.ifo bem que 
a Voz do Brasil tomou-se o principal instrumento, 
senão o único, até hoje, de divligação do que se 
passa nos Três Poderes à opiniao pW!ica de um 
modo geral, não só das capitais mas sobretudo do 
interior. Isso não diz respeito apenas, como já afir
mei, ao Poder Legislativo, mas também ao Poder 
Judiciário e ao Poder Executivo. Trata-se de. um 
anúncio do que se passa diariamente no expediente 
dos Três Poderes. Assim, se cabe à Uriao explorar 
a radiodifusão e, mediante c:oncessãc, fazer com 
que a radiodifusão seja operada mliém por entida
des privadas, que hoje são maioda no Ekasil, não 
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vejo por que se extinguir a Voz do Brasil. Como diz 
V. Ex•, o que se pode tentar é modernizá-la, refor
mulá-la, ek:. Lembro a V. Ex•, o que acontece hoje 
no Brasil, por exemplo com relação ao Poder Legis
lativo, que é o mais exposto: quando era Deputado 
Federal, ainda no Palácio Tiradentes - isto em 1959 
e, depois, ainda nos primeiros anos de Brasília -. os 
grandes jornais do País destacavam urna página in
teira para o que se passava nos plenários do Sena
do, da Câmara e do Congresso Nacional. Isso, de 
algum modo, contribui para a divulgação dos traba
lhos legislativos. Mas, depois de algum tempo, so
bretudo a partir do golpe militar de 1964, V. Ex!' sabe 
que começou urna campanha mLito grande contra o 
Congresso, vindo a desaparecer dos jornais o noti
ciário sobre o que se passava no plenário do Con
gresso Nacional. Aqui, hoje, pode-se ocupar a tribu
na, fazer o discurso mais importante, sobre os temas 
mais relevantes para o interesse nacional, sobre 
economia, sobre matéria administrativa ou social, 
que não há notícia alguma Só se divulga o que é 
sensacionalista. Aí, sim, é poolk:ado. Por exeJ'r4)1o: 
está estampado, hoje, em todos os jornais, o que 
aconteceu ontem na Comissão Especial da Câmara 
dos Deputados que !rala da refilmna da Previdência 
- o incidente· entre o Depulado Inocêncio Oliveira e 
o Depu1ado Jair Soares, a renúncia do Deputado 
Jair Soares. Tudo isso, hoje, é manchete. Mas ja
mais seria manchete um discUJSo do Senador Jo
saphat Marinho, com seu blilhantismo, sobre o de- · 
semprego. Então, não há porque se pensar em-ex-· 
tinguir a Voz do Brasil. Por outro lado, se issO vies
se a acontecer, amanhã essas mesmas concessio
nárias de radiodifusão que querem acabar com a 
Voz do Brasil para obter ma~res lucros, iriam fazer 
uma campanha para ·extinguir tarltlém o horário du
rante as campanhas eleitoras. Sabe v. Ex" que, no 
Brasil de hoje, o que ainda mantém uma certa com
petitividade entre os candidallS, não só ·na· eleição 
proporcional como na eleiçao majoritária, é o horário 
gratuito no rádio e na televisão. Nos Estados Unidos 
da América, onde a televisão é paga durante as 
campanhas, só te!l\ vez coroo candidato quem é mi
lionário. LernbttHne que, em 1964 -~ o 
alongamento do aparte -. fLi aos Estados Unidos a 
conv~e do Departamento de Estado, com dezenas de 
DepLtados, para t.ma visita, e eu e o entã:l Depu1ado 
João Agripino, ex-GovemaOOr da Paraíba, fomos con
vidados para un jantar na casa de un professor uni
versitário da Califórnia Era Um cientista político. E. an
tes do jantar, ele nos perglrlava: "Os senhores per
tencem a que setor da economia? Representam que 

segmento da economia no Congresso?" Responde
mos que não representávamos nenhum segmento 
econômico, éramos apenas bacharéis em Direito e 
advogados e nada mais. Ele se surpreendeu e dis
se: "Não é possfvel, aqui isso não acontece, lodo se
nador e deputado é financiado e eleito com suporte 
de um segmento econõmico qualquer, seja de ban
cos, montadoras, disso ou daquilo". Porque ninguém 
de classe média tem condições de ser candidato; só 
o custo qiJe se paga à televisão é uma fortuna E 
disse mais: "Eu como cientista político, professor da 
universidade da Califórnia, não tenho condições 
nem de ser assessor de um Senador ou Depu1ado, 
porque, de um modo geral, eles recebem as indica
ções justamente dos grupos econõmicos que o 
apóiam." Por isso, quando fiz o elogio fúnebre a Nel
son Carneiro, disse que há uma grande diferença 
entre a democracia de origem latina e a de origem 
anglo-saxõnica, inclusive a americana, porque lá 
não é propriamente o povo que se represen1a no Se
nado e na Câmara, mas sim os segmentos da eco
nomia Então é importante continuar com a Voz do 
Brasil, e digo mais, essa nova TV a cabo, a TV Se- -
nado, é importantíssima para dar uma maior divulga
ção aos trabalhos legislativo e fazer frente à grande 
campanha que há no Brasil con~ o Congresso Na
cional; campanha que não compreendo, porque na 
hora que desaparecer o Congresso acabará a impren
sa livre. Nós que viver'nos 1964 sabemos o que acon
teoeu naquela época no Brasa, quantos e quantos jor
nalistas i:lram presos. tortu'ados, etc. e os jornais pas
saram a ser apenas, corno era natural, a voz do Esta
do e nada mais. Meus parabéns a V. Ex". 

O SR. BERNARDO CABRAL -Quero agrade
cer a V. Ex" a solidariedade, Senador Humberto Lu
cena, e dizer que, em verdade, no periodo.ditatorial, 
qualquer que seja ate, Getúlio Vargas ou mUitar, a 
primeira coisa que as d~uras fazem é desmorali
zar o Legislativo e enfraquecer o Judiciário. 
· Essa desmoralização do Legislativo vem num 

crescendo e eu posso, em abono ao que V. Ex" aca
ba de dizer, reafirmar nesta Casa que só estou no 
Senado porque há o horário grall.ito de televisão. E 
creio que, como eu, 1ambém muitos companheiros 
que aqui estão, porque não tínhamos como fazer, 
. como aqueles que conosco concorreram e que gas
taram alguns milhões de dólares, um sentido compa
rativo como V. Ex" acaba de dizer, com referência 
aos Estados Unidos. 

A Sr'-Marina Silva- Pennite V. Ex" um aparte? 
O SR. BERNARDO CABRAL- Concedo o ~

te a nobre Sena:lora Marina Silva, com rruito prazer. 
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A St4 Marina Silva - Nobre Senador Bernardo 
Cabral, a sua defesa da Voz do Brasil é muito im
portante e soma-<>e à voz da grande maioria dos 
Srs. Senadores, principalmente os que residem na 
Região. Norte e na Amazônia. Nos mais longínquos 
altos rios, as pessoas têm informações daquilo que 
nós fazemos através da Voz do Brasil. Desde crian
ça acostumei-me, às 18h na época. a ouvir a Voz do 
Brasil no velho rádio que meu pai possura; e era a 
partir daí que nós tomãvamos conhecimenlo das no
ticias do Brasil, corno nós falãvarnos. Nós nos sen
tíamos tão distantes que nos referíamos ao I10SSll 
próprio P"!fs como se fosse "lã no Brasil". Uma das 
coisas que{enho observado é que essa ca~nha 
que estã sendo feita contra esse horário de divulga· 
ção dos trabalhos legislativos das duas Casas não 
leva em consideração o fato de que as emissoras de 
rádio são concessionãrias de um serviço público. 
Nós concedemos a empresas particulares o direiln 
de operarem no sistema de radiodifusão. No entan
to, eles fazem uma campanha. querendo tirar um 
horário que tem uma atuação eqüânirne, inde
pendentemente da ideologia do parlamentar. Se ele 
faz um pronunciamento, apresenta uma idéia, ele 
tem condição de aparecer tanto quanto aqueles que 
são considerados senadores ou deputados, de Pri
meiro Mundo. Muitas vezes, aqueles que tratam de 
pequenos assunlos, talvez esses façam a roda do 
mundo girar. Quero congratular-me com o pronun
ciamenlo de V. ~- A meu ver, modificações têm 
que ser feitas. Modernizar a forma, talvez dando um 
estilo mais jornalístico para quebrar um pouco o tom 
oficial, evitando, com isso, que as pessoas olhem o 
candidato com uma certa dúvida. Parece, até, que 
estamos falando de nós mesmos. Seria fundamental 
dar um tom jornalístico, uma forma mais dinâmica a 
esse horário. No entanto, ele é essencial para a di' 
vulgação dos trabalhos. No que se refere à questao 
do horãrio eleitoral, sou um dos exemplos. Se não 
fosse o horário gratlito - inclusive, um horário tão 
pequeno, no caso do meu Partido no meu Estado, 
parece-me que era o menor de todos -, eu não teria 
conseguido me el_eger, porque eu não dispunha de 
arlic:tJação coin qualquer gn.po ecanômlco, tampou
co possuía emissora de rãdio, jornal ou televisão 
corno a maioria dos meus concorrentes, inclusive al
guns que foram derrotados. Não fora essa possibif~ 
dade de democratizar a comunicação com o eleitor, 
eu não teria tido a oportunidade de ser eleita. Por· 
tanto, isso é bom para a democracia No meu enten
der, o horário gratlito pode ter modificações, até 
porque isso cria condições para a sociedade digerir 

o discurso do candidato. Informação é o elemento 
essencial para qualquer democracia. Nada me
lhor do que ter uma relação democrãtica entre os 
poderes, entre os que legislam e os que têm que 
obedecer à lei, se eles tiverem a informação. Não 
hã corno criticar aquilo que não se conhece. Muito 
obrigada. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Srª Senadora, 
se não fosse V. Ex", nascida no Acre, com a dificul
dade que tem hoje para assistir o "Bom dia Brasil", 
no seu Estado, seria preciso que se estivesse acor
dado às 4.00hs, caso contrário ninguém conseguiria 
assistir ao referido programa, por causa da diferença . 
de fuso horãrio, de 3 horas. Imagina V. Ex" se não · 
fosse esse horário que muita gente confunde. Isso 
porque ele é preparado com responsabilidade da 
Mesa do Senado. 

Eu dizia. ainda há pouco, antes de o eminente 
Presidente José Sarney estar na Presidência dos 
trabalhos da Casa. do que tinha sido a oportunidade 
da inauga.ração da TV a Cabo. Vejo agora a presen
ça de S. ~. e o secretãrio de divulgação, o ex-Go
vernador Fernando Cesar Mesquita, aqui, o que re- -
força o que eu 11inha a dizer. 

A Senadora Marina tem razão quando fala na 
concessao, porque das duas mil e setecentas emis
soras de rádios que temos no País, setecentas que 
são particulares estão fazendo essa campanha de 
descrédito do programa Voz do Brasil corno se a 
Voz do Brasil, no nosso período, estivesse vincula- -
da ao que quer o Poder Executivo. Tanta assim que 
o noticiário Iodas as vezes diz: "preparada pelas Me
sas do Senado e da Câmara", portan10, com a inde
pendência que há. E não tenho ouvido, em nenhum 
irlstanle. preferência. privilégios para qualquer um dos 
sénadores. A informação é rigorosamente correta. 

A Sr" MARLUCE PINTO- Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço V. Exª 
com prazer, Senadora Marluce Pinto. 

A Sr" Mariuce Pin1o - Senador Bernardo Ca
bral, realmente é muito importante o tema que V. Ex" 
traz a esta Casa Aliãs, hã uns meses, vãrios Sena
dores usaram a bibuna para defender a Voz do Bra
siL Lembro-me bem do Senador Júlio Campos. In
clusive eu fui aparteada pelo nobre Senador. Não 
poderemos nunca aceitar que a Voz do Brasil seja 
extinta, porque, como já foi dito, aqui, por tantos, o 
que serã daqueles que moram tão distante e que 
não têm nem um aparelho de televisão para assistir, 
mas apenas um radinho de pilha. porque falta até 
energia em seus lares? Fico admirada quando che-
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go naquelas malocas indfgenas, lá no meu Estado 
de Roraima, e até as crianças comentam que me 
ouviram na Voz do Brasil e me perguntam por Se
nadores que nunca viram de perto. E por que é que 
sabem das suas existências? Apenas pela Voz do 
Brasil. Hoje, a população brasileira fica atenta a 
esse programa de rádio. V. Exa falou. há pouco, des
sa pesquisa de 88%. Sabemos mt.ito bem que es
sas pesquisas são feitas só nas grandes capitais, 
não chegando ao nosso interior. Nunca sabemos de 
pesquisas, lá, no nosso Estado, a não ser aquelas 
encomendadas em época de campanha eleitoral. 
Fora isso, os pequenos Estados nunca aparecem. 
Mas tenho certeza de que hoje o percentual é bem 
mais alto do que o que foi relatado por V. exa. Então, 
eu gostaria de parabenizar o nosso grande Presi
dente do Senado, que, além de conduzir mt.ito bem 
os trabalhos desta Casa, n<is está concedendo esse . 
privilégio de hoje termos a TV Senado, não apenas 
para divulgação do Senador em si, rn,.s para que as 
pessoas tenham conhecimento do q!J9 se passa no 
nosso País. Há uma divulgação tão discriminalória 
hoje contra os políticos que parece até qiJe todos 
são desonestos. A idéia que muitos têm - não são 
poucos - é a de que os Senadores ganham muito e 
· não fazem nada Temos três expedientes e ainda 
atendemos as nossas bases nos finais de semana. 
Congratulo-me com V, ~ e aproveito a oportunida
de. porque no dia em que o Sr. Presidente desta 
Casa, o nobre Senador José Samey, anunciou que 
a TV Senado iria começar no infcio desta semana,. 
segunda-feira, eu estava .no meu gabinete, e não 
pude fazer nenhum elogio. Não se trata de um elo
gio apenas porque V. exa seja o Presidente desta 
Casa, mas um elogio ao criterioso trabalho que V •. 
Ex... mais uma vez, está fazendo como Presidente · 
do Senado da República. · 

O SR. BERNARDO CABRAL -Agradeço a V. 
Exª, eminente Senadora Marluce Pinto. Congratulo
me com V. Ex•, porque acaba me dando oportunida
de, nesta carona, de registrar o que merece o nosso 
Senador José Samey. 

O Sr Lauro Campos- Pennite-me V. Ex• um 
aparte, Senador Bernardo Cabral? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço V. exa 
com muito prazer, nobre Senador Laura Campos. 

O Sr. Lauro Campos- Senador Bernardo ca
bral, a culpa é de V. Ex", que acaba de nos brindar 
com uma obra artesanal de oralória, incrustada por 
um conteúdo realmente de grande valor. Recebeu, 
então, tantos e tão longos apartes que o tempo de 
V. Exª infelizmente foi prejudicado. Por isso, procu-

rarei ser breve. Aqui em minhas mãos, se tiver ainda 
tempo para ir hoje à tribuna, tenho um assunto que 
guarda muita semelhança com esse abordado hoje 
por V. Exll. Parece-me que, além da tentativa de 
acabar com a Voz do Br<1sll, em nome de transfor
mar o conteúdo político em um conteúdo que permi
ta aumentar a receita, a fatura das emissoras priva
das, existe um outro sentido nessa campanha contra 
a divulgação de fatos e trabalhos importantes que 
aqui ocorrem. Isso se deve, no meu ponio de vista, 
ao falo de que a própria Radiobrás quer aci!bar com 
a Voz do Brasil. Por que a Radiobrás quer acabar 
com a Voz do Brasil? Lerei, se puder assomar à tri
buna, uma série de declarações nesse sentido, fei
tas ~lo próprio Maurilio Ferreira Uma, Presidente 
da Radiobrás. "Minha missão" - diz ele - •na Radio
brás é essencialmente política. O projeto simboliza
do pelo Presidente vai mudar o Brasil. Por isso, en
trei na guerrilha da informação", brada o Sr. Ferreira 
Lima. Diz ele aquí que vai usar todas as tribunas ra
diotelevisivas de que dispõe, para fazer uma propa
ganda exclusiva da reeleição de Fernando Henrique 
Cardoso e que vai agir como a CIA agiu no Chile, 
conseguíndo derrubar Allende, quer dizer, por méto
dos altamente discricionários, auioritários e cercea
dores da liberdade, ofensivos à Constituição. De 
modo que, então, esta iniciativa que o Senado toma 
e que V. exa ·-

. .o.sr. Ademlr Andrade - Nobre Senador Ber
nardo Cabral, esse é o resultado de empregare!THle 
canãK:Iatos derrotados. 

O Sr. Lauro Campos -V. exa louva tão bem a 
iniciativa de criar-se uma rádio realmente inde
pendente. Ela vem em boa hora. Apenas antecipan
do, digo a V. Ex• que estou encaminhando uma rep
resentação ao Ministro Corregedor-Geral do Tribunal 
Superior Eleitoral, tendo em vista as declarações fei
tas na revista lstoÉ pelo Dr. Maurflio Ferreira Uma 

O SR. BERNARDO CABRAL - Muito obriga· 
do, Senador Laura Campos. 

Vejo que a Casa, por unanimidade, louva a cria
ção da TV Senado, ainda que, como dizia há pouco, 
possa estar incomodando owas concorrentes. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex• me permita 
um <!parte. 

O SR. BERNARDO CABRAL -Ouço V. Exa 
com mliio prazer, Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho- Apenas duas rápidas 
observações: uma já foi antecipada pelo nobre Se
nador Laura Campos. Parece que a idéia de extin
guir a Voz do Brasil não é apenas das e:npresas 
concorrentes. Deve haver algum outro motivo sobre 
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o qual precisamos ficar atentos. Em segundo lugar
V. Ex .. manda, afinal, ao Brasil esta mensagem -, o 
Congresso não tem infonnativo pelos meios de co
municação. Ninguém pede daqui elogio; o que se 
pede é a notícia, que é a fonna de conquistar a ver
dade. Corno não hã esta comunicação nonnal, esse 
horârio oficial precisa ser preservado, inde
pendentemente do que se fizer através da tevê do 
Senado. Ao Poder Executivo também compete, atra
vés dos órgãos sob sua orientação, transmitir ao 
povo a informação da verdade em tennos impar
ciais. É o que faz este horârio. Ele é um infonnativo 
imparcial. Não distingue aqui entre os Senadores 
nem quanto às outras notícias que transmite. Isso é 
importante, porque esse é o dever dos meios de co
municação, inclusive dos que estejam sob comando 
oficial. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Recolho com 
muita alegria o ap1!rte de V. Ex• assim como dos 
eminentes Senadores que o anteoederam, Senador 
Josaphat Marinho, ponque prova à farta que este horá
rio é ind'JSpensá:vel para que se faça Ll11 pacto com a 
ve!dade diante da Nação brasileira, para que não se 
omita o desempenho dos eminentes Srs. 'Senadores e 
lá fora se tenha apenas no!lcia e conhecimento de que 
esta é LI11S Casa vazia, que nao produz. 

Veja V. ExA o que aconteceu ainda ontem. Eu 
poderia afirmar· que o Senado acaba de salvar, com 
a aprovação de ontem da Lei de Diretrizes e Bases, 
a convocação extraordinária para a qual o Congres
so foi motivado. Até então, não tinha havido nada de 
importância e, se não fosse a Voz do Brasil, o noti
dário de responsabilidade da Mesa do Senado 'ii 
mais a tevê a cabo, poucas pessoas teriam idéia do 
que se passou aqti em verdade, tal a carência de 
notícias que um assunto desta grandiosidade mere
ceria 

O Sr. Júlio Campos- V. Ex• me concede um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL -Ouço V. E#, 
Senador Júlio Campos, nosso membro da Mesa 

O Sr. Júlio Campos - Senador Bernardo Ca
bral, tenho ouvil!lo com atenção seu pronunciamen
to. Fui o primeiro Senador a ocupar essa me5l111l tri
buna que v. exo. ocupa hoje, para denunciar a gUer
rilha que está havendo, por determinados segmen
tos da radiofonia brasileira, para extinguir a Voz do 
Brasil, um programa que realmente é brasileiro, que 
todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuf, do Rio de Janei
ro ao Pantanal, ouve diariamente. Falo de câ!edra, 
porque também a minha famnia é dona de emissora 
de râdio e televisão, e sei que recebemos, nas nos-

sas emissoras, muitas cartas de proprietários de rá
dios, principalmente do eixo Ri<rSão Paulo, no senti
do de fazennos uma campanha para extinguir a Voz 
do Brasil, porque aumentaria, com isso, uma hora 
de faturamento diário num horário nobre, que é o ho
rário do inicio da noite. Fui o primeiro a levantar a 
minha voz, e volto a levantâ-la para trazer a V. Ex"' e 
aos demais Senadores a minha total solidariedade 
no sentido de combatennos essa campanha, se ne
cessário até com um projeto de lei, não como um 
decrefD originário da gestão do Presidente Getúlio 
Vargas, mas como um projeto de lei da nova demo
cracia brasileira, pois que realmente a Voz do Brasil 
é um programa que leva democraticamente ao povo 
brasileiro o trabalho do Senado, da Câmara e dos 
Poderes Executivo e Judiciário. Corno membro da 
Mesa Diretora desta Casa, tenho a dizer a V. ExB. e 
aos demais Senadores que o setor de telecomunica
ção do Senado iniciou o projefo da Central de Tele
comunicações na gestão do então Presidente Mauro 
Banevides, em 1992. Coube ao ex-Presidente Hum
berto Lucena e a mim, como 12 Secretário, no inicio 
de 1993, inaugurarmos a Central de Video do Sena
do, projeto que, agora, o eminente Presidente José 
Samey levou avante, transfonnando uma central de 
video, que iria apenas prestar serviço interno neste 
Casa, na TV Senado, que, com o sistema de som e 
imagem, estâ distribuindo agora a tevê para todo o 
Brasil. O som já fazíamos hã algum tempo; agora 
também as imagens chegam ao povo brasileiro. 
Criamos também na aluai Mesa Direrora o Jornal 
do Senado e uma agência de notícias, que funciona 

. 24 horas por dia, levando notfcia das atividades dos 
Srs. Senadores para toda a imprensa nacional. Atra
vés da tevê do Senado, já estamos gerando diaria
mente para todo o Distrito Federal, pela tevê 11 cabo 
Sistema Net, no canal· 45, as.atividades do Senado, 
que também são reprOduzidBs pelo Sistema Vip des
ta Casa, no canal 55. Dentro em breve, incomodan
do muitos daqueles qlie não querem, estaremos ofe
reCendo a todos as operadoras de tevê a cabo do 
Brasil, déntro dé 45 dias, no mais tardar 60 dias, 
pelq sistema digital, que é o l"(lais moderno e aluai 
do mundo, as imagens da TV Senado, que vai gerar 
diariamente todos os trabalhos do plenário, das co
missões técnicas e das atividades dos Srs. Senado
res, para que o· Brasil rome conhecimento de que 
nesta Casa se trabalha mui10, fato lamentavelmente 
pouco divulgado pela iinprensa. nonnal deste Pais. A 
um prazo maior - entramos em contam com a Em
bratel - jã conseguimos para o sistema analógico 
um transponder no Canal Brasilsat, a fim de ofere
cennos as atividades do Senado, o nos5o noticiário 
para todas as antenas parabólicas do País. Onde 
existir uma an!ena parabólica, o cidadão vai poder 
acompanhar, dentro em breve, as atividades do Se
nado Federal e do Congresso Nacional. Portanto, 
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nesta oportunidade em que V. ElO' traz à tona um 
discurso tão brilhante, defendendo a nossa tão con
ceituada Voz do Brasil - comO' confinna pesquisa 
realizada pela DataFolha, instituto de pesquisa da 
Folha de S.Paulo - quero parabenizar toda a equi
pe do setor de comunicação social do Senado, che
fiada pelo jornalista Fernando César Mesquita e a 
todos aqueles seJVidores que, com muita abnegação 
e entusiasmO", levam a notícia do Senado e do Con
gresso Nacional para todo o Brasil pela TV Senado, 
a Voz do Brasil, o Jornal do Senado e a Agência 
de Notícias que o Senado gera para tooo o Pais. Pa
rabéns, Senador Bernardo Cabral, conte com a nos
sa solidariedade, com o nosso empenho e luta, por
que a Voz do Brasil veio para ficar. E vai ficar, em
bora contrariando os grupos econõmicos que que
rem fazer de um seJViço de concessão federal, que 
é o seJViço de rádio, uma meio de apenas ganhar di
nheiro, sem retribuir com a comunicação social para 
os brasileiros. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Júlio 
Campos, V. ExA, é evidente, não fala s6 com a expe
riência de Senador, mas também com a de ex-Go
vernador do seu Estado. 

E por uma dessas coincidências do destino, 
ainda ontem eu falava com o Secretário Fernando 
César Mesquita, que também foi Governador, como 
V. Ex•, foi o homem que inaugurou a Secretaria do 
Meio Ambiente, e que, portanto, traz uma experiên
cia abrangente na àrea da comunicação •. 

Tenho quase que certeza que, se do ano de 
1982 para cà, quando cdmeçaram as primeiras tra
tativas. tivéssemos tido um Fernando César Mesqui
ta, nós estaríamos com isso hã muito mais tempo 
funcionando. 

Por que faço questão deste registro? Porque 
quando fui Deputado Federal, nos anos de 67 e 68 -
porque fui cassado pelo Al-5 e perdi 1 o anos de di
re~os políticos -, o Secretário de hoje, Fernando Cé
sar Mesquita, era o Presidente do Com~ê de Im
prensa da Câmara dos Deputados. E naquela altura, 
dentre os 1 o melhores Deputados de 67/68, tive a 
honra de ser incluldo como um deles. Portanto, veja 
que 30 anos de convivência podem aferir o que é a 
competência de um profissional nessa ãrea. 

E quando V. ExA foi o primeiro; confonme eu 
disse; a fazer o registro sobre a Voz do Brasil no 
Senado, ·fiz questão - e faço questão - de me ali
nhar a quem deu o primeiro passo. 

Sobre aquela velha história de que a tevê a 
cabo que o Senado està montando é o primeiro pas
so para uma grande caminhada, eu coo a célebre 
frase chinesa: "Uma grande caminhada não começa 
com o primeiro passo, começa com a decisão que 

antecede o primeiro passo. • E essa decisão, de ter
mos um órgão de comunicação, o Senado està to
mando para mostrar quais são os Parlamentares 
que o freqüentam, que proouzem, que discutem, que 
falam, que debatem, que reclamam em favor de 
seus Estados. 

De mroo que o que senti, no começo da minha 
palavra despretensiosa, eu que sou do Amazonas e 
que gosto dos rios, foi que eu era um pequeno rio, a 
principio. Depois, com os apartes, que são as águas 
emprestadas que este pequeno rio foi "tubando", 
acabamos tendo um caudaloso rio de pronuncia
mentos em favor da não extinção da Voz do Brasil, 
que, talvez, acabe redundando, como V. Ex• disse -

- e disse com proficiência -, num projeto que se trans
forme, aí sim, na medida que se deve tomar. para 
que se saiba que existe um Poder Legislativo. 

E não hã democracia, é ilusão, sem ele. O 
mais autêntico dos pooeres é ele, é aqui que res
soam todos os clamO"res populares. As portas estão 
abertas, às galerias todos comparecem, a fiscaliza
ção é imediata. Logo, não hã como tentar desmorali
zá-lo. 

Sr. Presidente, encerrp dizendo que, nesta 
hora, cada Senador hã de ser um defensor da nossa 
tevê a cabo, da TV Senado e desses 15 minutos 
que a Voz do Brasil tem para registrar o nosso tra
balho, sob pena de, como disse ainda hã pouco o 
Senador Laura Campos •. atrás da medida para se 
acabar. com uma· coisa se chegar a querer acabar 
com uma coisa muoo maicir. 

Agradeço a V. Exis, ao eminente Presidente 
José Sarney, e o cumprimento mais uma vez, na di
ração da Mesa, pela inaiJguração da nossa TV Se-
nado. · · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.· 
Muoo obrigàdo. 

Duranta o discurso do Sr. Bernardo 
Cabral, o Sr. Jíiio Campos, 2Q Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
como Lfder, peço· 'ÍI palavra para uma breve cõtnuni-
cação. ' 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade, como 
Lfder. : · · 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu 
não poderia deixar passar a oportunidade em que V. 
ExA preside està sessao, como representante do 
Amapá, mas como filho do Maranhão, e em que 
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também estão presentes os Senadores Edison Lo
bão, Júlio Campos, do Mato Grosso e o Bernardo 
Cabral, do Amazonas, porque eu gostaria que todos 

·nos uníssemos numa luta que é do interesse elo 
povo dos nossos Estados. 

Sr. Presidente, ontem houve uma reunião, aqui 
em Brasma, do Conselho de Administração do Ban
co da Amazônia, sob a coordenação do Sr. Alber1D 
de Almeida Pais, Assessor da Secretaria Executiva 
do Ministério da Fazenda, cujo objetivo era - ou é -
discutir o fechamenlo de doze agências do Banco da 
Amazônia: duas no Estado do Pará, nos Municípios · 
de Igarapé-Mirim e Óbidos, no baixo Amazon~; três 
no Estado do Amazonas, em Eirunepé, Coari e Nova 
Olinda do Norte; cinco no Estado do Maranhãb, nos 
Municípios de Buriti, Buriti Bravo, Esperantinópolis, 
Carolina e na cidade de V. Ex", Sr. Presidente, Pi
nheiro - estão tentando fechar o Banco da Amazô
nia na cidade que V. E~ tão bem tem defendido 
nesta Casa -, e nas cidades de Nortelandia e São 
Félix do Araguaia, no Maio Grosso. E se cogitou, 
além dessas doze, do fechamento da agência de 
Açailãndia, também no Maranhão. 

Creio que isso é muito grave e preocupante 
para todos nós, porque na nossa região o Banco da 
Amazônia administra, hoje, um dos maiores instru
mentos de desenvolvimento, que é o Fundo Consfi. 
tucional de Financiamento Norte, o nosso fundo de 
desenvolvimento regional. Ora, quem mais se bene
ficia hoje desse fundo são as pessoas mais humil
des, porque, de três anos para cá, com a grande luta 
feita pelos colonos - o movimento chamado Grito ~ 
Terra-, que a cada ano acampavam por uma sema
na na frente do Banco da Amazônia, eles consegui
ram quebrar determinados rigores da lei e hoje o 
Banco da Amazônia empreste a trabalhaclores rurais 
que não têm sequi;lr o tí!Uo da terra, mas são garan
tidos pelo sincfiCato, pela cooperativa, e assim por 
diante. 

Ora, no nosso entendimento,· o Banco da Ama
zônia deveria ter pelo menos um funcionário em 
cada Município da Amazônia, aliado à Prefeitura; 
consorciado com a Prefeitura, com a E1J18ter, com 
os órgãos ligados à agricútura, para que o trabalha
dor, o homem do campo de ca.da cidade tivesse um 
acesso ao Banco próximo de si; para que jun1o com 
o técnico da Emater, a Secretaria Municipal da Agri
cultura, o técnico da Ceplac, ·que existe na nossa 
Amazônia também, pudesse elaborar os seus proje
tas e dar seqOência com o pediclo junto ao Banco da 
Amazônia. 

O nosso entendimen1o é que nós deveríamos 
ter mais agências. quando não agências, postos, 
quanclo não pos1os, funcionários, em convênio com to
das as prefeitt.ras da Amazônia, para financiar esse 
instrunento de desenvoMmento, para democratizar a 
t.tilização desse instrumen1o de desenvolvimenlo. 

Ora, além de tudo, fala-se em fechar essas 
agências e relocar esses funcionários. Muitos deles, 
todo mundo sabe, já têm uma vida própria, já têm 
uma vida definida, uma propriedade, escola de fi
lhos, etc.; portanlo, a maioria, na verdade, se demite 
em vez de aceitar transferência para outro lugar. 

De forma que eu gostaria de apelar para as U
deranças de expressão política como V. Ex•, que 
preside o Congresso Nacional, como o Senador Edi
son Lobão, repito, o Senador Bernardo Cabral -:que 
fez aqui um excelente discurso defendendo a Voz 
do Brasil e programas que divulgam os nossos tra
balhos e contem efetivamente com a nossa solida" 
riedade -, para que nos articulássemos para impedir 
o fechamento dessas 12 agências do Banco da 
Amazônia que acabei de citar. E o Estado mais pre
judicado é justamente o Estado do Maranhão; 

Gostaríamos que houvesse uma manifestação 
conjunta de todos os Senaclores da região amazóni
ca nesta Casa, para fazer o Banco entender que tem 
que dar uma chance ao MunicípiQ. É evidente, quero 
expressar aqui, que não queremos uma agência que 
dê eterno prejuízo. Mas não se pode simplesmente 
fechar a agência, porque está dando prejuízo. É pre
ciso dar maior oportunidade ·à comunidade, é preci
so dar um ano de prazo à comunidade. 

Então, que a direção do Banco da Amazônia 
pensasse numa forma mais democrática sobre as 
suas decisões. E o que faria? Chamaria os prefeitos, 
os V!!readores,.as co.munidades de. Pinheiro, lgara
pé-mirim e de Óbidos e diria: se vocês não articula
rem uma forma, um meio de. o· banco ter condições 
de se manter, vamos fechar. Vamos dar um ano de 
prazo para resolverem isso. O que poderia fazer o 
prefeito? O que poderiam fazer os vereadores? In
centivar o comércio local a depositar no bane\>, in
centivar a comunidade a fazer caderneta de poupan
ça, a abrir contas, Emiini, dar uma oportunidade de o 
banco 8obreviver.:No momento el)"l. que ;;~:comunida
de souber o que pode aconteCer com o banco, ela 
poderá procurar meios e fórmàS de Salvar aquela 
agência. 1 

A Sr'- Marluce Pinto - Permite-se V .Ex' um 
aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Com prazer, no
bre Senadora 
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A Sr'- Marluce Pinto - Senador Ademir Andra
de, ontem, juntamente com vários Senadores, esti
vemos com o presidente do BNDES para falar sobre 
as. questões dos Estados amazónicos. Ficou acerta
do que, no dia 8 de março, cada Senador convidará 
o governador do seu Estado para uma reunião em 
Manaus, com a presença da presidente do Banco da 
Amazônia, Drª Flora Tenho certeza de que esses 
problemas que hoje V. Ex" está expondo nesta tiibu
na serão motivo de tema para a nossa reunião futu
ra. Ainda não tivemos a oportunidade de repassar 
tudo que foi acordado ontem com o presidente do 
BNDES, mas, na próxima terça-feira, vamos marcar 
uma reunião informal com os Senadores repre
sentante~ dos Estados da AmazÔnia, a fim de que 
possamos traçar uma linha de ação, e que as priori
dades da nossa região passem a ser do conheci
mento não só do Banco da Amazônia, mas também 
do BNDES. Como V. ExA mesmo expôs, a unidade é 
que vai fazer a força para que possamos alcançar os 
nossos objetivos. Lembro-me muito bem que, na 
época dos trabalhos da Constituinte- V. Ex" era De
putado, assim como eu -, formamos aquele bloco do 
Norte, Nordeste e do Centro-Oeste, e muitos dos 
avanços que as nossas regiões conseguiram foram 
por causa da união daquele grupo. Então, é chega
da a hora de nós, representantes do Norte, também 
fazermos o mesmo trabalho; . caso contrário, ficare
mos só nas reivindicações sem conseguirmos ver 
atendidas as necessidade do nosso povo. 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Agradeço o apar
te de V. Ex". Na verdade, o BNDES tem para serem 
aplicados este ano R$11 ,6 bilhões, e a nossa região 
precisa participar da aplicação desses recursos para 
alavancar o seu desenvolvimento. 

Portanto, considero importante essa relilião. 
Lamentei não poder está presente ontem; visto que 
a nossa bancada tarTtlém estava reunida, mas es
pero que isso se concretize e que possamos partici
par e mudar nossa realidade. 

O Sr. Edison Lobao - Permite v. Ex" um 
aparte? 

O SR. ADEMIR ANDRADE - ConCedo o aparte 
ao nobre Senador EcfiSOn Lobão, com· muito prazer. 

O Sr. Edison Lobao - Nobre Senador Ademir 
Andrade, quero juntar a minha voz à de V. ExA nesse 
protesto que faz quan1n ao fechamento dessas 
agências na Região Amazónica Tomei conhecimen
to do assun1n e dirigi-me ao Presidente do Banco da 
Amazônia, e até ao Ministro da Fazenda, encarecen
do a neicessidade de manter abertas essas agências 
- as do Maranhão e as dos outros Estados. Tenho 

para mim que elas contribuem signilicativamente 
para o desenvolvimen1n desses Municípios e da 
nossa região. V. Ex" citou alguns Municípios da nos- .
sa região. Açailãndia é o quinlll maior Municfpio do 
Estado do Maranhão; é hoje um dos maior~. da 
Amazônia, economicamente forte e poderoso. Por 
que tachar essa agência de desenvolvimento, que é 
a agência do Banco da Amazônia? Não encontro ne
nhuma razão para isso. Onde o Município não é tão 
grande, que se faça isso que V. Ex' está propondo: 
uma tentativa, juntn às lideranças municipais no senti
do de manter ativa aquela agência Desativá-la, isso 
sim, significa um desserviço aos MLJJicípios e à região. 

O SR. ADEMIR ANDRADE -Agradeço, Sena
dor Edison Lobão, o aparte de V. Ex• 

Sr. Presidente, fica o nosso apelo no sentido 
de que a presidência do Banco dê oportunidade à 
comunidade, de ver se ela se interessa em recupe
rar o Banco. Isso é possível ser feito, desde que a · · 
comunidade deposite, sinta que tem necessidade da 
instilt.ição e procure recuperá-la Desejo que não se 
use meramente a questão técnica, sem se dar um 
prazo de sobrevivência àquelas agências. 

· O apelo que fazemos, aqui, hoje, é no sentido 
de que essas doze agências, inclusive a da cidade 
do nosso Presidente José Samey, não sejam fecha
das em caráter definitivo; de pronto, como está-se 
querendo. Mas, que se procure uma fomna de dar 
um aviso aos prefei1ns, aos vereadores e à comuni
dade de uma maneira geral, e que se dê o prazo de 
um ano para que elas se recuperem, para que elas 
dêem lucro e possam efetivar um melhor trabalho. 
Somente a partir daí. então, se lodos esses esforços 
não derem resuitado, que se fechem as agências. 
· · · Era o que tinha a dizer. 

. . Muito obrigado, Sr. Presidenta 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 

a palavra ao Senador Edison Lobão. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o 

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Se
nadores, já está sob exame do Senado Federal o 
Proje1n de Lei da Câmara N" 6, de 1996, que au1nri
za a União a delegar aos Municípios, Estados da Fe
deração e ao Distri1n Federal a administração das 
rodovias federais e portos nacionais. 

O proje1n original sofreu algumas alterações na 
Câmara dos Deputados e, já aprovado pela Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania desta 
Casa, será apreciado agora e votado definitivamente 
pelo Senado. 

Eis uma providência que considero meritória, 
que mais uma vez sinaliza o propósito do atual Go-
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vemo de persistir na descentralização, tão necessá
ria ao desenvolvimento econõmico que buscamos 
para o nosso Pais. 

Os Municípios, os Estados e o Distrito Federal 
serão investidos na adminis1ração desses bens fe
derais, podendo explorá-los diretamente ou através 
de concessões, hipótese esta que provavelmente irá 
prevalecer nas negociações. Com a receita obtida 
na cobrança do pedágio ou dá tarifa portuária, surgi
rão os recursos para os melhoramentos que se fize
rem necessários em rodovias e portos. 

Logo se verifica, Sr. Presidente, que essas no
vas normas beneficiaram grandemente os Estados 
do Su que possuem rodovias e portos movimenta
díssimos e, assim, terão sucessivas oportunidades 
de conservarem principalmente as estradas que cor
tam seus territórios. 

Então, eu pergunto: o que se fará a favor da
quelas rodovias federais que percorrem o Nordeste 
e o Norte do nosso Pafs? 

Em praticamente nenhuma delas se .registra a 
movimentação intensa de veículos que pudesse 
compensar a cobrança de pedágio, e, portanto, não 
mereceriam as rodovias nordestinas e nortistas o in
teresse para o seu aproveitamento empresarial. 

No entanto, são estradas do maior interesse 
econõmico e estralégico para o Brasil, graças às 
quais se asseguram a unidade nacional e o trânsito 
do que é fabricado no Sul. 

· A maior parte dessas rodovias federais, contu
do, sofreu desgastes não recuperados que as vêm 
transformando em vias •carroçavéis", senão intransi
táveis. .._. 

No ano passado, aqui desta tribuna, proferi dis
curso para enaltecer a providência governamental 
de repassar para o Ministério dos Transportes, men
salmente, a dotação de R$50 milhões, destinados à 
conservação das rodovias federais. Os valores são 
evidentemente insuficientes para atender nossa ex
tensa malha rodoviária, mas significativos como o 
primeiro passo das reformas que se fazem emergen
ciais. 

Não sei, Sr. Presidente, se esses recuisos têm· 
sido regularmente transferidos ao Ministério dos 
Transportes, tnas sei que nenhum centavo deles, 
até agora, aproveitou o meu Estado do Maranhão -' 
e pelo que sei, S. ExA, o Ministro d!!5 Transportes 
tem reclamado freqüentemente da ausência de tais 
reCUrSOS. 

Já me referi anteriormente ao episódio de que 
no Maranhão, ao tempo em que governei o Estado, 
fui obrigado ao sacrifício de des!inar recursos para o 

asfaltamento e a conservação de deterininados tre
chos de rodovias federais. 

A ligação rodoviária de regi<les produtoras tor
nava-se emergencial para o escoamento dos frulos 
do trabalho maranhense. 

Trechos da BR-135, mais de vinte anos depois 
de inaugurados, eram simples picadas de terra bati
da, intransitáveis nos perfodos de chuva. Infrutíferos 
foram os reclamos do Estado junto ao Governo Fil
dera!, que parecia insensivel à visão do que podiam 
oferecer à economia do Pafs promissoras regiões cb 
Maranhão e de outras regiões nordestinas. 

Já me referi aqui às terras férteis do meu Esfa. 
do, banhadas por rios perenes e vocacionadas para 
se transformarem em importantes pólos agrrcolas, o 
que já ocorreu, por exemplo, com a região de· Bal
sas. 

Se aos empreendedores de lá forem oferecidas 
boas rodovias para o escoamenfo dos bens !J1!1 
querem produzir, estejamos todos certos de que nac 
queles rincões maranhenses haverá urna explosão 
de progresso, desenvolvimento e bem-estar sOcial. 

A insensibilidade do Governo Federal de entOO 
levou-me, como Governador, a mandar asfaftar, na 
BR-135, o trecho Presidente Outra-Colinas; na BR 
226, o trecho Presidente Outra-Barra do Corda. 

Na Belém-Brasma, BR-MO, repavimentamos ~r 
iluminamos, em Imperatriz, trechos urbanos da rod<!
via. Ali construfmos vários viadutos e obras de arte, 
deslocando--recursos tão necessários ao Eslaál 
para Obras da responsabilidade da União. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, acredifn 
que, na oportunidade da apreciação desse il'll'Orla'F
te Projeto de Lei da Câmara ri' 06, de 1996, devia
mos encontrar uma fórmula para levar às rodovias 
do Norte e Nord• do Pais o socorro de que fanfo 
carecem. 

Essa possibilidade de ajuda parece ter sido en
contrada para as grandes rodovias do StJ. por meio 
do citado projeto recebido da camara, e é preciso 
que também a localizemos para as regiões menas 
desenvolvidas. 

Nesse sentido, faço um apelo à crialiviclade 
dos ilustres membros desta Casa,· para que, de à
gum modo, levemos a União a cumprir o seu efe
mentar dever de cuidar do que é da sua responsafj-
6dade também nos Estados menos lembrildos da 
nossa Federação. 

O Sr. Cssildo Maklaner - V_ Ex;> me pemif& 
um aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO- Ouço V. EP cem. 
muilo prazer, nóbre Senador Casikfo Maldaner. 
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O Sr. Caslldo Maldaner - Em primeiro lugar, 
cumprimento V. Ex• pelo assunto que traz ao deba
te. Em relação ao Estado de V. Ex•. tive-oportunida
de, como Relator da Comissão de Obras Inacaba
das, em uma das viagens que fizemos ao seu Esta
do, de verificar ln loco as obras inacabadas desde a 
época de Getúlio Vargas. Relatamos, levantamos, fi
zemos uma verdadeira radiografia do Brasil e cons
tatamos essa situação. Mas é preciso darmos se-· 
qOência a esse trabalho. T ante é verdade que esta
mos agora trabalhando junto ao Orçamenlo- infeliz
mente ainda não foi votado para este ano- para que 
se incluam as obras mais prementes. Esse é um tra
balho de todos nós. Em segundo lugar, concordo 
com V. Exª, quando afirma que · precisamos dar 
maior atenção às regiões menos desenvolvidas e 
quando, no· início do seu pronunciamento, refere-se 
às estradas da Região Sul e à cobrança de pedágios 
em estradas. Poderíamos até estipt.iar critérios, 
como por exempio, de acordo com o interesse da 
União, adotar pedágios em rodovias remis movimen
tadas, para melhorá-las ou duplicá-las, e a~o seme
lhante em relação aos portos mais movimeotados 
que estão no Sul do Brasil, muito embora o Portb' de 
ltaqui, de extraordinária projeção internacional, si
tue-5e no Nordeste, no Maranhão. Dessa fomna, o 
Governo Federal ficaria com· mais recursos para 
atender às necessidades das estradai ou das obras 
que merecem melhor atenção~ çr Governo Federal 
não pode cometer esse descuido. Poderíamos, le-. 
vando em conta a rentabilidade, àdotar três posiçõ
es: a implantação do pedágio em alguns casos, a 

· terceirização em outros - a parceria privada entraria 
nisso - e, nos casos onde'ym ou outro ~o é ade:
quado, a participação do Governo no atendimento. 
Estou de acordo com V. Ex•. É· uma tese, sem dúvi
da alguma, a ser proposta pelo Ministélio dó "T:rans:
portes ao Governo Federal. Cumprimento-o pela 
preocupação. · · · · · · · · 

O SR. EDISON LOBÃO - AgradGçn a V. Ex!', 
Senador Casildo Maldaner, pelo aparte e pela contri~ 
buição. Penso rigorosamente igual -a V. Ex• .. Onde 
for pOSSÍVel cobrar O ~gio; oU Seja,nas estrad.as. 
de maior movimento, isso deve ser feilo. Creio que 
assim estará resolvido o problenna. t dessa fonma 
que se faz na Europa, nos EStados Unidos. Andei 
recentemente pela França. em algumas estradas, e 
constatei que se paga pedágio. Lá a in~ialiva priva
da se interessa por essas rodovias, porque recebe 
delas resposta econõmica. 

Contávamos, no passado, com uma taxa, urna 
contribuição que se destinava à recuperação das ro-

devias. Hoje possuímos aproxirrladamente 80 mil 
quilômetros de rodovias. Desse total, o Poder Públi
co precisa recuperar cerca de 1 0%, ou seja, 8 mil 
quilômetros por ano. Isso não tem sido feito, não há 
recuperação em relação a nenhum quilOmetro. 

Estamos caminhando, portanto, para o suca
teamento completo de toda a nossa malha viária. 
Isso é um risco, porque não possuímos ainda ferro-

~ vias em grande escala e nem utilizamos as vias ma
rítimas e as vias fluviais adequadamente. Temo-nos 
valido, para a: disseminação da economia nacional, 
das nossas rodovias. Todavia, contraditoriamente, 
as abandonamos. 

Sabemos ainda que as nossas rodovias não 
têm o preparo técnico das rodovias da Europa, dos 
Estados Unidos e do Japão. A sua base de concreto 
asfáltico é muito mais simples do que a das que 
existem lã, razão pela qual elas se deterioram mais 
rapidamente. São cuidados que precisamos ter, para 
que não nos vejamos, de repente, impossibilitados 
de fazer circular as nossas mercadorias. 

O que proponho aqui é que se restabeleça o 
tributo que havia no passado para recuperação das 
rodovias. Essa taxa deve ser transferida aos Esta
dos que vão receber tais rodovias. Ou então, deve o 
Governo Federal, ao transferir as rodovias aos Esta
'C!os e Municípios, dotá-Jos·dos recursos necessários 
à sua manutenção. De outro modo, vamos ~istir à 
completa destruição da f11<1!ha viária dos nossos Es
tados •. 

. Quanto aos por1os -·e aqui vejo o Comandante 
Studart, que nos dá a honra da sua presença ao ·as
sistir a esta sessão; foi um ilustre diretor da Porto-

. brás. e á um dos homens ~oe mais entendem de por
tos· neste Brasil e -que tanto contribuiu para a manu
tenção deles e até para a cónstrução de alguns - eu 
diria que· alguns estão em situação muito difícil, em
bora outros tenham urna participação fundamental 
na economia brasileira, como é o caso do porto de 
ltàqui, a que se refere o Senador Casildo Maldaner. 
T rata-5e de um porto de primeira grandeza, situado 
no Maranhão, através do qual estamos exportando 
todo o minério de ferro de .Carajás, bem como o alu
mínio produzido na segunda maior indústria mundial 
do produto, a Alumar, também no Maranhão, .e ex
portando ainda a soja. Aquele porto é tão fundamen
tal para o Brasil que uma tonelada de soja exportada 
pelo porto de São Luís produz um lucro adicional 
aos exportadores da ordem. de US$40. 

O Senador Casildo Maldaner, relator da Comis
são de Obras Inacabadas, esteve lá conosco e pôde 
ver a importância, a monumentalidade desse porto. 
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O Sr. Hugo Napoleao - Permite V. EX" um 
aparte? 

O SR. EDISON LOBÃO -.Ouço com prazer o 
aparte de V. Ex"-. 

O Sr. Hugo Napolello - Eminente Senador 
Edison Lobão, é da maior oportunidade o discurso 
de V. Ex~. no dia de hoje, no Senado Federal. E a 
propósilo, tomarei a iniciativa de usar da palavra 
também para referir-me, no caso do meu Estado, ao 
traçado da BR-{}20, iniciada pelo ex-Presidente Jus
celino Kubitschek, que ainda hoje é uma obra inaca
bada. Essa rodovia liga Fortaleza, passando obvia
mente por território piauiense e depois baiano, a 
Brasília. Penso que temos o dever de zelar pela ma
lha rodoviária, que, afinal, é o acesso, é o pulnião de 
respiração de Ioda saúde econõmica, e por que não 
dizer social, do nosso País. V Ex" fez um perfeito 
traçado da problemática com relação ao Estado. do 
Maranhão. Trata-se de uma ação que há de ser con
certada entre V. Exll, o Senado, através do projelo 
de lei que está sendo examinado, e, em seguida, o 
Poder Executivo, para que possa, então, o Estado 
prosseguir naquela luta que V. Ex" teve, tão enfática 
e entusiasticamente quando ocupava o cargo de Go
vernador do Estado do Maranhão. Meus cumprimen
tos a V. Ex ... 

O SR. EDISON LOBÃO - Mt.ito obrigado ao 
eminente Uder Hugo Napoleão. 

Estivemos também no seu Estado, com a Co
missão de Obras lnacabâdas, e verificamos a situa:
ção destas obras também no seu Estado. São obras 
antigas, assim como o Porto de Parnaíba, e que pre
cisam ser concluídas. 

Sr. Presidente, cumprimenlo o Governo Fede
ral pela iniciativa, a Câmara dos Deputados pela 
contribuição que deu a esse projeto, mas entendo 
que, aqui no Senado, precisamos aperfeiçoá-lo ao 
ponto de fazer com que a lei, objeto desta ação inte
grada do Execlltivo com. o Legislativo, possa ser 
uma lei em condições de ter aplicabilidade, sem o 
que teremos urna frustração muito grande, tanto 
para os Estados, quanto para os Municípios. 

Era o que tinba a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Edison Lo
bão, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Bel/o Parga. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Nos ter
mos do art 14, inciso VIl, do Regimento Interno, 

concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleã:l, 
para 1.1113 comunicação inadiável, por cinco minutos. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, permiti-me 
solicitar a devida atenção ao Senador Lúcio Alcânta
ra, que falará a seguir, para este meu comunicado, 
tendo em vista ser ele correlato com o assunto que 
acaba de ser tratado, com mt.ita propriedade, pelo 
Senador Edison Lobão, que é exatamente a respeito 
da Rodovia 020, que é a Fortaleza-Brasma, traçada 
e iniciada ainda no Governo do saudoso ex-Presi
dente Juscelino Kubitschek. 

A idéia basicamente é a seguinte: "No Estado 
do Ceará, a rodovia foi totalmente asfaltada. Já no 
Piauí, a pavimentação asfáltica foi realizada da .divi
sa PlauvCeará a Picos, no Piauí. No Estado da Ba
hia, há a conexão até Barreiras. No meu Estado, de 
Picos a São Raimundo Nonato, pouco falta para ser 
implanlado. De São Raimundo Nonalo para Barrei
ras, na Bahia, o projeto passa por imensas áreas de 
terras desabitadas. Seria mais econõrnico para à 
Nação coincidir o trajeto da 8R.{}20 com o$ trechos 
já implantados de São Raimundo Nonato a Caracol, 
correspondentes à Pl-144; Curimatá/ParnaguáiCor
rente e Corrente/Cristalândia do PiauUFormosa do 
Rio Preto/Barreiras, já a BR-135. 

Sendo, portanto, o único trecho a ser implanta
do de Caracol a Curimatá, no Piauí. 

O trajeto final ficaria: Brasma/Barreiras, Barrei
ras/Corrente, Corrente/Curimatá, Curimatá/Caracol, 
CaracoVSão Raimundo Nonato, São Raimundo No
nato/São João do Piauí, São João do Piauí/Picos, 
Picos/Tauá, Tauá/Fortaleza 

No novo traçado, abrangendo mais nove cida
des do meu Estado, que ficariam à margem da Es
trada Federal (BR), reduziria a implantação, em nú
mero da quilõmetros, e faria com que a implantação 
do trecho Curimatá/Caracol permitisse que parte do 
tráfego da BR-135, que é uma espécie de espinha 
dorsal- uma parte é estadual e a outra é federal -, 
permitiria que o tráfego, que está pesado demais e 
já destruiu boa parté dessa estrada, que é a única 
via de acesso hoje praticamente para quem deman
da Fortaleza, no Ceará, São Luís, no Maranhão, via 
Teresina, permitiria, como digo, Sr. Presidente, evi
tar que o tráfego pesado continuasse a, hoje, prati
camente destruir essa estrada Esta .. .os trabalhan
do, todos da Bancada do Estado, para fazer a sua 
construção e reedificação. 

E aí teríamos o deslocamento para o eixo Cor
rente/São Raimundo Nonato/Picos, um eixo mais a 
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leste, porque com a pesada carga de caminhões 
carregando soja na região dos cerrados piauienses, 
esta estrada, como disse, a BR-135, está pratica
mente acabada 

Então, esse novo traçado viria viabilizar a BR-
020, e é isso que estamos propondo, vamos propor 
ao Governo Federal na esperança de que tenhamos 
condições de obter sucesso nessa ação, que é uma 
ação de vanguarda. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Bailo Parga) - Concedo 

a palavra ao Senador Lúcio Alcântara. 
V. E>Ol diSPõe de 50 mi nulos para o seu pro

nunciamen!o. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, antes de 
tratar do assunto que me traz à tribuna, quero apro
veitar ainda os discursos dos Senadores Edison Lo
bão e Hugo Napoleão para dizer que, no que toca à 
BR-020, embora asfaltado boa parte do trecho no 
Ceará, esse trecho hoje está, em grande medida, 
praticamente imprestável, sendo necessário lodo um 
trabalho de restauração desse asfalto. A BR-020 é 
uma Rodovia de grande importância, porque, nessa 
ligação Fortaleza!Brasma, cruza os Estados do Piauí 
e Bahia, permitindo, realmente, uma ligação da Ca
pital Federal com o Nordeste, de maneira a reduzir a 
distância e aproximá-la - já que essa era a grande 
idéia do ex-Presidente Juscelino KtiJitschek, sedian
do Brasma aqui no Planalto Central - , !ornando-a 
um centro de decisões nacionais mui!o mais próxima 
de rodas as Regiões do País. 

Dessa forma, quero me solidarizar com o dis
curso tan!o do Senador Lobão, quan!o do Senador 
Hugo Napoleão, porque, no que toca aos trechos 
cearenses da BR-020, a situação não é diferente. 

Mas o que realmente me traz à tribuna e para 
comentar uma notfcia publicada hoje no O Estado 
de S.Paulo, sob o titulo: 'Jatene atribui atraso na 
CPMF a pressões". 

"Ministro aponta lobby da Fiesp e da F,ebraban 
sobre Parlamentares contra o novo impos!o. • 

A noticia traz trechos de declarações que o Mi
nistro teria fei!o na reunião do Conselho Nacional de 
Saúde: 

•o Ministro da Saúde, Adib Jatene, 
atribui ontem o atraso na votação da Contri
buição Provisória sobre Movimentação Fi
nanceira no Congresso a fortes pressões 
exercidas por grupos eoonõmicos que finan
ciam as campanhas elei!orais. Jatene disse 

ter sido informado de que os Deputados têm 
recebido fax de entidades, como a Federa
ção das Indústrias de São Paulo (FieSP) e a 
Federação Brasileira das Associações de 
Bancos (Febraban), pedindo que a contribui
ção não seja aprovada 

O País tem donos, que não somos nós 
nem a população de baixa renda, mas te
mos de derrubar isso com argumentos sobre 
a necessidade da CPMF - desabafou o Mi
nistro durante reunião do Conselho Nacional 
de Saúde (CNS), que reúne entidades civis 
e governamentais ligadas ao se!Dr. 

Hoje entendo com clareza· a situação, 
disse Jatene. Os que disputam eleições pre
cisam conquistar eleitores e financiadores, 
mas, quando o Parlamentar se elege, a 
pressão dos elei!ores é pequena, uma vez 
que um sujeilo que ganha dois salários míni
mos não pode ficar mandando fax. • E com
pletou: "A pressão dos financiadores, por 
sua vez, é muito forte." 

Integrante da FIESP e representante 
da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) no Conselho Nacional de Saúde, 
Omitton Visconde · admitiu a oposição à 
CPMF. "Acho que a pressão é grande, por
que não hfl iniciativas para minimizar os ris
cos do empresariado, que já enfrenta os ju
ros al!os e urna forte carga tributária." disse. 
"Infelizmente, o cidadão cuja mulher tem um 
filho na pia do hOSPital não tem poder, mas 
um empresário tem condições de explicar 
sua situação". 

Em março, a batalha do Ministro pela 
CPMF completará um ano. A proposta foi 
aprovada pelo Senado e já passou pela Co
missão de Constituição e Justiça (CCJ), da 
Câmara. Na próxima semana, será instalada 
uma comissão especial que analisará a 
Emenda Constitucional que cria o impos!D 
antes de encaminhar o Projeto para votação 
no plenário da Câmara. • 

Aprovamos no Senado um projeto de au!Dria 
do nobre Senador Antonio Carlos Valadares, do qual 
tive a honra de ser o Rela!Dr, e que foi examinado 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
depois no Plenário do Senado, sendo aprovado por 
ampla maioria e encaminhado à Câmara dos Depu
tados. 

É imporiante mencionar o falO de que nenhum 
político se sente confortável votando para instituir 



Fevereiro de 1996 -ANAIS DO SENADO FEDERAL 417 

novos tributos, novos impostos. De maneira geral, 
há uma crençl de que já há tributos demais, impos
tos demais, de que a sociedade já é onerada exces
sivamente pela cobrança de impostos pelo Estado. 

Portanto, quando o Senado deliberou pela ins
tituição dessa contribuição, o fez na éonvicção de 
que não havia outra saída, senão essa, para criar 
temporariamente. pelo prazo de dois anos, uma con
tribuição que incidisse sobre as movimentações fi
nanceiras. E ficou demonstrado aqui, cabalmente, 
nessa época, que o Brasil é um pafs que gasta pou
co com saúde, mesmo se comparado com pafses no 
mesmo estágio de desenvolvimento. 

Ao ni'esroo tempo, a nossa Constituição deter
mina a univer.;~~ação do atendimento eximo' dever, 
como obrigação do Estado •. Ora, se quenemos de 
fato dar cumprimento efetivo a essa determinação 
constitucional, temos que financiar esses serviços. 
Em qualquer pesquisa de opinião pública feita hoje, 
quando não se coloca em primeiro, coloca-se em se
gundo lugar a saúde como a grande queixa do povo 
brasileiro. 

Não há como no Orçamento atuaf, com as fon
tes de nenda que a União tem, detectarem-se possi
bilidades de se deslocar recursos de uma área para 
atender a essa carência da saúde. Pode ser que 
uma·refiormatooutária, que está ainda sendo examh 
nada pela Câmara dos Deputados, identifique novas 
fontes de financiamento para a saúde. Hoje somente 
a criação, em caráter emergencial, dessa contribui
ção poderá aportar recursos novos para que a União 
melhore a q~idade dos serviços de saú® que es
tão à disposição do povo brasileiro. · 

Todavia, há resistências à aprovação dessa 
contribuição, sob vários argumentos. Um deles, mui
to usado, é que não i lá falta de recursos na saúde; o· 
que existe é má utilização de necursos, o que existe 
é despendício, fraude, falta de controle desses gas-. 
tos. É verdade que há desvios, é verdade que há 
gastos malfeitos, mas, mesmo que ildmitfssernos 
que todos esses gastos fossem feitos segundo um . 
critério altamente rigoroso, ainda assim o gasto totai · 
em saúde e o gasto per capita, no Brasil, são mt.ito 
baixos. Então, há necessidade de se investir mais. 
Por maior que seja a racionalidade na aplicação 
desses necumos, flOr maior que seja a integridade 
dos administradores, por mais rígido que seja o sis
tema de controle desses gastos, no seu totai, esses 
gastos ainda são insuficientes para atender às ne
cessidades. 

lndlscutiv~mente, há necessidade de recursos 
novos. O que não quer dizer que se vá compactuar 

com a corrupção, com os desmandos, com a impro
bidade. Pelo contrário. É preciso estar permanente
mente atento a essa necessidade de se aplicar bem 
os recursos públicos e punir rigorosamente os falto
sos, os responsáveis pelos desvios e fraudes. 

Encontrei, como Relator da instituição dessa 
contribuição, muitas oportunidades. Pessoas na rua 
que me procuravam e se diziam insatisfeitas com a 
insti!Lição de mais essa contribuição. Achavam que 
não era justo. E muitas vezes - até porque alguns 
eram meus amigos pessoais - eu perguntava quan
to era o ganho deles por mês, quanto eles recebiam. 
Aí eu fazia a conta e mostrava quanto seria a contri
buição deles. 

O que houve e o que há é nealmente uma gran
de mobilização do setor financeiro e das pessoas 
detentoras de grandes fortunas, que se insurgem 
contra a cobrança dessa contribuição, porque, quan
do ela incide sobre grandes volumes de recursos, 
aqt.ilo passa a ter um vaf!)r considerável. Então, há 
evidentemente un1a reação desses setores contra a 
instituição dessa contribuição, e isso se propaga 
para a sociedade corno um todo, como se realmente 
ela fosse extremamente injusta, como se ela nepre
sentasse mais um sacrifício extremo de todas as ca
madas da população. 
· . Primeiro, que a grande maioria do povo brasi
leiro. não tem taião de cheque nem conta bancária. 
Esses. não vão pagar coisa alguma, porque não 
pode incidir sobre alguém que não tenha movimen
tação financeira alguma. 

· Outro aspecto importante dessa contribuição é 
que ela permtte identificar inclusive aplicações que 
se fazem à margem da lei - a sonegação e recursos 
de origem duvidosa. Mas, quando vigorou o IPMF, 
Imposto sobre Movimentação Rnanceira, alguns de
vem se lembrar que o sistema financeiro se necusou 
a apresentar para a Receita o nome dos que contri
buíram, dos que foram tributados pelo imposto. Ela 
recolheu o inwoslo, mas, alegando o sigüo bancário, 
se. necusou a declinar os nomes dos titulares das 
contas e das movimentações que foram nealizadas. 
Isso é um absundol A própria Receita Federal foi víti
ma po sigilo bancário para identificar os contribuin
tes, aqueles sobre os quais incidiu, à época, o cha
mado Imposto sobre Movimentação Rnanceira. 

Há dois aspectos a considerar: primeiro, o da 
importância que ele tem sobre os responsáveis por 
grandes movimentações financeiras, os titulares de 
grandes contas, os que investem no mercado de ca
pitais; segundo, o fato de que a contribuição permite 
identificar os detentores dessas. contas, o que para 
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muitos não é interessante, IJOrque há uma margem 
enorme de sonegação e até de procedência duvido
sa dos recursos que são considerados. 

O Sr. Casildo Maldaner - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Pois não, Sena
dor Casildo Maldaner. 

O Sr. Casildo Maldaner - Senador Lúcio Al
cântara, na verdade, este é um tema polêmico. Aon
de tenho ido, nas minhas bases, as pessoas pergun
tam: "Por que mais uma carga tributária?" Outras, é 
claro, defendem, justamente aquelas que mais me
xem com a situação financeira Talvez numa econo
mia estabilizada, esse percentual de 0,25% venha 
.até a influenciar. Agora, não há a menor dúvida de 
que vai ajudar a saúde. A saúde hoje, no Brasil, en
contra-se na UTI. Isso é fundamental para a grande 
maioria da população, como diz V. Ex", que é des
provida de recursos maiores· e que se ressente da 
impossibilidade de receber tratamento médico. So
mos também responsáveis por isso. É verdade que 
votamos isso aqui; fomos sensibilizadas para isso, 
para contnbuirrncs, até para arcarmos· com algt.maS 
reclamaQãeS no País, mas era, principalmente, uma 
tentaliva de tirar a saúde da UTI em que se encon
tra Essa contribuição não deverá ser perene, mas 
temporária, para tentar minimizar o problema da 
saúde no Brasil. Exi$111 outro la1Dr, que V. exa abor
dou muito bem, que é buScar aquilo que se encontra 
. n:a informai idade ou, de certo modo, na clandestini
dade, de maneira clara. Teremos algo mais unifica
do no País, uma contabilidade mais generalizada 
Isso ajudaria ao Governo, enfim, a todos aqueles 
que se encontram à margem, que se mostrarão de 
forma clara. Tínhamos duas fontes. Até me parece 
que o IPMF nao deveria ser extino, deveria continuar. 
Essa conlriblição é fu1damental na medida em que 
ela pretenda especificamente retirar, repiD, a saúde da 
UTI. Por isso, gostaria de cunprimentarV. Ex". 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Pois não, Sena
dor Casildo Maklaner. V. Ex" tocou num pon1D ·im
portante. Penso que essa contribuição só foi aprova
da no Senado por duas razões:. primeiro, porque é 
provisória e, segundo, porque é vinculada à saúde. · 

Tenho a impreSSão cie q..é nãQ há nada que 
cause mais insegurança a alguém e a SIJll. lamHia do 
que a impossibilidade de, numa situação emergen
cial, ser atendido num hospital ou num centro de 
saúde. Isso é algo que causa uma grande insegu
rança nas pessoas, principalmente se o Esiado está 
diminuindo. O Estado está vendendo as empresas, 
privatizando, fazendo concessão. Esse Estado vai 

cuidar de quê? Deveria et.idar, pelo menos, de segu
rança, justiça, saúde e educação, já que essa idéia 
de reduzir o tamanho do Estado parece ser domi
nante, pelo menos dúrante um certo ciclo, não só no 
Brasil, mas no mundo todo. Portanto, deveríamos in
sistir nisso. 

Lambia-me bani de· que o Senador José Foga
ça, quando votamos essa matéria na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, falou sobre a ne
cessidade de se apressar a .descentralização da 
aplicação desses recursos. E o Ministro acaba de 
editar uma série de docurnen1Ds reforçando a muni
cipalização da saúde. Desse modo, é mais fácil para 
os conselhos municipais fiscalizarem, saberem se o 
prefeito está aplicando bem ou não os recursos, em 
que gas1Du o dinheiro, como está procedendo em re
lação á esse ou aquele hospital, a esse ou aquele 
centro de saúde. 

Portanto, temos que insistir no aperleiçoamen
to, no funcionamento das instibições de saúde. E o 
importante, segundo declarou, na notícia que li, o 
representante da Confederação Nacional da Indús
tria no Conselho Nacional de Saúde, é que a mulher 
que tem um filho na pia de um hospital não tem voz, 
não tem lobby. O grosso da popUlação brasileira 
não tem lobby para reclamar 1m direito seu, que é 1.ll1a 

assistência decente elo porto de vista da saú::le. Esse 
enorme oor11.1110 de pessoas, essa massa de brasileiros 
sem voz nao é ouvida Eles é que sã:> os maiores bene
ficiados.pelo.serviço p(blico de saúde - precário, ãdicil, 
mas, evic1entemerte, a única possilifodade que eles têm 
de 1m atendimenfo quando precisam 

Por fim,. Sr. Presidente, queria aproveitar este 
momento para dizer que, na ütima reunião da Cornis
sã:> de Constill.ição, Justiça e Cidadania- não sei se 
o Senador José Fogaça estava presente, mas o Se
nador Bernardo Cabral seguramente estava-, o Se
nador Pedro Simon, a propósito do projeto de lei que 
foi aprovado na Comissão, sobre a escuta tele!Oni
ca, reclarncu que um projeto de sua au1Dria, aprova
do pelo Senado, encontra-se na Câmara e lol com
pletamente desconsiderado quando da tramitação 
deste projeto que está aqui, originário do Poder Exe
cutiyo. Disse mais o Senador Pedro Simon, e pensa 
que 'o Senador José Fogaça até reforçou esse argu
men10, citando o caso da Lei de Imprensa, um proje
to que tramitou aqui na legislatura passada e do qual 
S. Ex"- foi Rela1Dr no Senado. 

O Sr. José Fogaça - E o caso da Lei de Con
cessões também. · 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Também a Lei 
de Concessões, exatamente. O Senador Pedro Si-
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mon comenlou que haveria um descaso· da Câmara 
para com os projetos oriundos do Senado, que lá 
permaneceriam engavetados. Não seriam aprecia
dos, examinados, e não tramitariam com a celerida
de desejável. 

E mais: freqüentemente, um projelo tal se en
contra lá e surge um outro, ou do Executivo, ou de 
autoria de algum Deputado, que, inclusive, tinha pre
cedência na apreciação pela Câmara. 

Porilanto, ficou acertado que a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania - e certamente o 
Presidente lris Rezende vai fazer isso - iria instar 
junto ao Presidente do Senado, Senador José Sar
ney, para que S. Ex" mantivesse contato com o Pre
sidente da Câmara, Deputado Luís Eduardo, no sen
tido de evitar que isso se repetisse. A continuar as
sim, isso causaria um grande constrangimenlo ao 
Senado. De certa maneira, estava incomodando os 
Senadores o fato de que, sendo prerrogativa nossa, 
como é, apresentarmos projetos de lei, esses proje
tas, mesmo aprovados no Senado, na Câmara dor
mifassem nas gavetas, sem que fossem examinados 
com a responsabilidade, com o cuicjado, com a aten
ção que deveriam merecer por parte dessa Casa 

De forma que, encontrando-se V. Ex"- na Presi
dência dos trabalhos, solicito que diligencie junto à 
Mesa do Senado para que haja esse contato com o 
Deputado Luís Eduardo, Presidente da Câmara, 
para que se evite que isso tome a acontecer, o que 
certamente causaria algum mal-estar na relaçãO en
tre as duas Casas do Congresso Nacional. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)~-- Nobra 

Senador Lúcio Alcãntara,. transmitirei ao Presidente 
da Casa a preocupação .de V. Ex•. 

Concedo a palavra· ao nobre Senador Gilvam 
Borges. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos· 
Patrocínio. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre SenadÕr Carlos 
Bezerra. (Pausa) . . 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro 
Campos. · · .. -

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o oomporta
mento humano é situacional. De modo que, em um 
período de normalidade; é muito diffcil encontrar
mos as condições em que as virtudes humanas, as 
qualidades dos indivíduos, o seu poder de resistên
cia, sua capacidade de discernimento claro, possam 
ser testadas. 

Quando vem a crise - e esta é uma crise políti
ca, é uma crise partidária, é uma crise económica, a 
mais importante deste século - de perda de legitimi
dade das instituições e do poder. quando vem a cri
se do Legislativo, a crise do Executivo, a crise do Ju
diciário, quando a sociedade se esgarça, da infância 
à terceira idade, tudo é abandonado. Então, aí pode
mos, realmente, conhecer os homens. 

Tendo perdido a última eleição, Maurflio Ferrei
ra Lima se encontra numa situação de perplexidade 
e de desespero. Se não fosse isso, como poderia ter 
ele abandonado as antigas posições democráticas e 
se perfilhado àquilo que há de mais estarrecedor 
diante da utilização da mfdia, dos meios de comuni
cação de massa modernos? 

Realmente, a proposta socialdemocrata de 
conduzir o capitalismo para a civilização, para a de
mocracia verdadeira, entrou em crise quando o pró
prio capitalismo entrou no colapso do desemprego, 
do desmantelamento dos serviços sociais prestados 
pelo Estado, da dívida p(blica e da priorização da 
especulação bancária O Estado capitalista ruiu em 
cima das propostas socialdernocratas assim como 
os escombros da União Soviética estão sotertando 
os setores bélicos, espaciais, de telecomunicações 
norte-americanos. 

A economia de mareado nega a socialdemo
cracia No momento em que a socialdemocracia_ eu
ropéia entrava em colapso, intelectuais brasileiros 
desrealizados balizavam seu próprio partido com o 
nome da finada socialdemocracia Isso foi comunica
do a FHC em Portugal, por um mestre português 
que participava da cerimônia que concedia o hono
ris causa ao sorridente Presidente do Brasil. A partir 
dai, Sua Excelência decfai-oU que era necrsoeialista 
Tudo resolvido.:o n~alista vai em frente. 

Tudo que FHC declara do •espaço etéreo onde 
subiu, se memória desla se consente• é imediata
mente desdito por seu Sancho P.ança terrestre, o Mi
nistro Se~ão, que parece ter nomeado FHC seu Mi
nistro da Aeronáutica FHC declarou que seus Minis
tros não usariam a máquina do Estado nas próximas 
eleições. Se~ão deu-lhe uma bruta ... , confirmando a 
presença de todos nos palanques eleiforais. Se no 
jogo-do-bicho vale ô escrito, no jogo polftioo da fina
da socialdemocracia, parece que vale o Serjão. · 

Assim como a socialdernocracia tranSformou
se em socialfascisrno na Alemanha e em outros paí
ses da Europa, de acordo com Nicos Poulantzas, 
Maurflio Ferreira Lima, sem trocar de tênis, tira a 
máscara democrática que usava nos anos da ditadu
ra. Troca os jegues, os palanques nordestinos, as 
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peixeiras e os jagunços eleitorais pela modernidade. cia é isto•, descobre o político neo-socialista "Esta-
A velha guerrilha do jaguncisrno transforma-se na mos ganhando corações e mentes•. Ele que parecia 
modema e globalizante guerrilha rádio-televisiva, a ganhar eleições e dementes. · 
serviço da vttória do "neo-coroner" FHC. "Minha mis
são na Radiobrás é essencialmente política. O proje
to simbolizado pelo Presidente vai mudar o Brasil. 
Por isto, entrei na guerrilha da informação", brada o 
neo-socialdernocrata, de peixeira na mão. (Entrevis
ta a lstoÉ, de 31 de janeiro de 1995, pp 5 e seguin
tes.) "Chamei alguns funcionários da empresa e dis
se .que deveriam trabalhar abertamente o nome do 
Presidente nos programas. Quem está pensando em 
ser candidato a sucessor do Presidente será candi
dato contra ele", descobre o neo-socialdemocrata, 
confundindo disputa eleitoral com batalha campal 
cangaceira E continua a filosofar, soprando a boca 
do bacamarte: •Quem está pensando em ser candi
dato a sucessor do Presidentà Feniando Henrique 
Cardoso tem que topar esta parada; se não topar, 
que saia da raia, porque o candidato à Presidência 
da República, em 1998, é Fernando Henrique car
doso•. E apelando, talvez, para o sarcasmo: "Eu sei 
que ele é homem muito sério ••• •, isto é, •não concor
rerá em pé de igualdade com vagabundo nenhum•; 
fall!lu explicitar. 

O que se deduz das declarações do ex-<lemo
crata nordestino é que a Radiobrás tem três tarefas 
fundamentais: reeleger FHC; eleger Ferreira Limá e 
salvar o PSDB. •se poryentura este projeto 'Vier a 
fracassar, o PSDB nunca mais se aprumará. Haven
do êxito, o PSDB terá que rebolar para tirar vanta
gens desse sucesso. O PSDB está umbiiicalmente 
ligado ao projeto em curso, nacionalmente"; conclui 
o novo Goebels da socialdemocracia brasileira As
sim, o futurólogo reconhece qt.Íe mesmo que o real 
venha a dar certo, "havendo possibilidailé de êxitO, o 
PSDB terá que rebolar" .•. Rebola a Radíobrás, rebola 
o Serjão, rebola o Maurmo, rebolamos os brasileiros. 
Os brasileiros residentes aqui e mais de 1 ,5 milhão 
que residem no exterior. Para esses, Maurilião pro
meteu fazer um programa semelhante ao dos cami
nhoneiros - pg. 7: •ses precisam estar vinculados 
ao País, pois preteridem voltar um dia. Todos têm diC 
reito à cidadania", principalmente os que escutarem 
a Radiobrás e votarem em FHC e no PSDB. Para 
esses, Maurifião pretende "oferecer uma aposehta
doria", talvez corno forma de estimular a emigração. 
O gênio da Radiobrás sugeriu ao Presidente um pro
grama para os caminhoneiros, semelhante ao de 
Sula Miranda "Por isto sugeri, e o Presidente rece
beu no Palácio do Planalto a cantora Sula Miranda, 
a rainha dos caminhoneiros.(lstoÉ p.7 .) "Democra-

Pergunta o jornalista: "Mas adianta o rádio elo
giar o Presidente se as estradas estão cheias de bu
racos?" Resposta do surrealista das comuni;açóes 
eleitorais: "Só falta consertar os buracos das estra
das e dar segurança em trechos nos quais os assal
tos estão se generalizando. Os caminhoneiros são a 
categoria na qual nosso discurso entra no seu coti
diano" E arremata o erudito telecomunicador. "Quan
do a CIA quis criar condições psicossociais para der
rubar Allende, mobilizou os caminhoneiros". Ao in
vés de aprender com Allende, o psicossocial demo
crata aprendeu com a CIA, com quem tem óbvias 
a~nidades, como derrubar Allende ou como ganhar 
"Clamante" uma eleição no Brasil. 

Em relação à reeleição de FHC, assim se ex- -
pressa o vemacular Presidente da Radiobrás: 'me 
sinto profundamente sacaneado". Peço desculpas 

. ao Plenário, mas estou lendo· as palavras, lpsis lit
teris, do ~ustre Presidente da Radiobrás, Maurilio 
Ferreira Uma, que pretende divulgar a cultura brasi
leira. Continuando: "Eu e mu~os outros fomos ... Os 
tucanos devem pegar esta bandeira• - da reeleição 
de FHC. (lstDÉ, p.7.) Resposta de Maurmo Ferreira 
Lima à ~avista lstoÉ: "É lógico que divulga a figura 
cJo Presidente. ESte Governo funciona em lomo da 
luz que emana de sua liderança•, a mesma luz que 
iluminava Lufs XIV, Meiji (o Iluminado) e outros dés
potas narcisistas. "Montado num palanque e~itoral 
que se estende a 495 emissoras e que, por sua 
Agência Btasll~ municia com materiais 69 jornais, o 
nosso parque radio!Onico está classificado entre os 
cinco maioresdo.mundo." · 
· · · Tudo isSo colocado da forma mais despudo

rada e inconstitucional, a serviço da reeleição de 
FHC, •no maior palanque· eleitoral oficial montado 
neste País. Dispõe a Constituição Federal, em seu 
art: 37, § 12: 

I 
I "A publicidade dos atas, programas, 

obras, serviços e campanhas dos óll!ãoS 
públicos deverá ter caráter educativo, infor
mativo ou de orientação social, dela não po
dendo constar norries, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal de au
toridades ou servidores públicos." 

Por seu turno, o art 237, Cl!put do 
Código Eleitoral, estatl.i: 

"A interferência do poder econõrrico e 
o desvio ou abuso do poder de auloridade 
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em desfavor da liberdade do volo serão coi
bidos e punidos.• 

O Ministro Sérgio Motta, a quem o Dr. Maunlio 
se refere como •um tra1Dr" (pág. 6), desmentiu o Pre
sidente FHC, que ordenava o não-comparecimen1D 
de Ministros em palanques eleitorais. Na era da 
modernidade, da globalização e do encantamento 
tecnológico, o controle das ondas hertzianas da 
mídia eletrônica potencializa os palanques eleito
rais e permite que a aliciação eleitoral se faça 24 
horas por dia 

A Folha de S. Paulo de hoje, 9 de fevereiro, 
mostra o fôlego que tem o Presidente da Radiobrás 
em dar continuidade àqlilo que· chama de •guerrilha 
propagandística". Ele propõe 'uma campanha'popu
lar a ser lançada na próxima semana com a sigla 
MPFHC. • Diz o dirigente máximo das pulsões louva
minheiras e do servilismo palaciano: "Vão pensar 
que MP é Medida Provisória, mas é movimen1D po
pular. A idéia é colocar a reeleição nas ruas e na 
boca do povo." 

Sr. Presidente, Sr"s e SJS. Senadores, é, real
mente, contristador para nós, que lutamos para criar 
um clima em que a inteligência humana pudesse cir
cular, em que as idéias pudessem ser debatidas, em 
que o trabalho nacional pudesse ser respeitado, em 
que a dignidade humana pudesse andar nas ruas, 
em que as mentiras e as disiOrções deixassem de 
ser o resultado do linguajar oficial, verificarmos que 
isto ocorre no Brasil e que .se entregam os meios de 
comunicação a uma pessoa que declaradamente as
sume, ofendendo as leis e a Constitlição. 

E é por isso, também, que a Voz do Brasil, 
que não tem os condicionamentos goebelianos do 
Sr. Maurmo Ferreira Uma, que não está 100% com
prometida com aquilo que existe de principal, a elei
ção do iluminado Fernando Henrique Cardoso ••• 

O Sr. Casildo Maldaner - Permite-me V. ExA 
um àparte? 

O SR. LAURO CAMPOS- Pois não. 
O Sr. Casildo Maldaner - Farei um comentá

rio ao seu discurso; sem adentrar talvez na forma 
como se tem cokicado, que não condi2 com este 
Plenário, com a ética brasileira, mas ficando mais no 
conteúdo daquilo que V. ExA tenta expor a nós to
dos, ou seja, a análise da questão envolvendo a pre
sença ou não dos Ministros nos palanques. Na mi
nha opinião pessoal, até diria que os Ministros po
dem ir ao palanque defender os candidalos de seu 
partido; não tenho nada contra isso. O que não po
deria ir ao palanque seria a máquina administrativa, 
o Diário Oficial. E o Presidente da República teria 

que ficar como magistrado, fora disso. E diria mais,. 
que não sei se este é o momeniO mais indicado para 
se discutir o tema reeleição, enquan1D estamos aqui 
a comungar com as reformas de que o Brasil precisa· 
e está a aguardar. Pensarmos em 1998 agora pare
ce-me que não é o momen1D. No momenlo o País 
quer coisas mais práticas, o Brasil espera uma políti
ca de resultados, com o Governo dizendo para que 
veio e colocando em prática ações que tentem mini
mizar os problemas. Penso que isso é o fundamen
tal. Não sou contra a tese da reeleição. Até o meu . 
partido em Santa Catarina decidiu por reeleições já, 
para prefeilos, governadores e Presidente. Mas não· 
só para 1998. O que está hoje colocado em primeira .. 
mão é a própria estabilização do Plano.· Eu até diria, · 
Senador Lauro Campos, que o que temos que cui
dar hoje não é da reeleição ou de uma medida popu- . 
lar pregando a reeleição em 1998. Entendo que o 
assuniO em pauta deve ser a estabilização, as ga
rantias e uma política de resultados. Hoje o marke-.. 
ting do Plano Real é o frango, representando a co
mida popular; o frango virou um símbolo. Então te
mos que usar isso para que se mantenha o plano, 
porque, daqui a pouco, Senador Laura Campos, se . 
o frango começar a cacarejar, o Plano vai atucanar, 
ou melhor, poderá atucanar. Dtgo isso com mlita 
sinceridade. Todos nós temos que clidar para que 
haja essas garantias e essas reformas, isso é o mais 
essencial para o Pafs hoje. Por isso, neste particu
lar, gostaria de me congratular e avalizar o pronun
ciamer\10 de V. Ex'l. 

O SR. LAURO CAMPOS - Muito agradecido, 
Senador Casildo Maldaner, tenho certeza absoluta 
de que V. Ex" concorda comigo e que esse assun-
1D é. importantíssimo em qualquer momen1D da. 
vida nacional, e5tejam as eleições afastadas ou 
mais próximas. 

A Voz do Brasil, que é a nossa modesta hora 
da verdade, está sendo ameaçada por essa mentali
dade que pretende criar o monopólio da verdade, o 
monopólio das telecomunicações postas, como de,. · 
clarou reiteradas vezes o Sr. Maurmo Ferreira Uma, 
a serviço do candidato de um determinado partido já 
predeterminado. 

CriairHõe 'verdades virtuais', que são as menti
ras repetidas pela mfdia Goebels· será confirmado 
se o processo espúrio de utilização dos meios de <Xh 
rnunicação oficiais não for detido dentro dos lirnites·c 
legais. Ê preciso que a Justiça mostre ao Dr. Mauri-· 
lio Ferreira Uma que democracia não é isso qua . 
mentes transiOmadas pelo poder político pensam 
que seja 
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Estou encaminhando, nesse sentido, uma rep
resentação ao Ministro Corregedor-Geral do Tribunal 
Superior Eleitoral, a fim de que sejam tomadas as 
medidas cabíveis, diante das manifestações desca
bidas do Presidente da Radiobrás, ex-<leputado 
Maurilio Ferreira Lima 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - A Presi

dência fará retirar do discurso do Senador Laura 
Campos as expressões n~o-regimentais. 

O SR. LAURO CAMPOS - Gostaria de saber 
quais são elas, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Os ter
mos chulos que v. Ex" leu e que se tomaram parte 
integrante do seu discurso. 

Continua a lista de oradores. Concedo a pala
vra ao nobre Senador Casildo Maldaner. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu não 
poderia deixar passar este momento sem ·associar
me, embora em poucas palavras, ao que disse em 
seu pronunciamento, nesta manhã, o Senador Ro
meu Tuma S. Ex" fez referência ao que os jamais 
de hoje divulgam: a Primeira-Dama do país, O. Ruth, 
analisa a questão da droga, ou seja, a queslão da 
descriminação da maconha 

Há poucos dias, eu analisava dois pronuncia-. 
mentos referentes a essa questão tão profunda, tão 
polêmica A droga é maléfica ao nosso Pais. Ba 
vem causando prejuízos enormes às pessoas, às la
mi!ias no mundo inteiro. No Brasil, tivemos, recente
mente, a perda do grande violonista brasileiro Rep
hael Rabefo; em Goiãnia. a jovem filha da Secretária 
de Cultura de Goiás, que, hoje de manhã, participou 
de um debate sobre o tema Eu citaria, ainda, a no&
sa conterrânea catarinense, Vera FISCher. É do oo
nhecimento de todos os problemas pelos quais a 
atriz atravessou. 

Ao analisar todos esses fatos, penso que o mo
mento é para refletir sobre o assunto, principaimente 
agora, oom a participação da Primeira-Dama Não 
há a menor dúvida de que a matéria é conftitante. 
Toma-se ainda mais delicada quando deveremos 
pensar nas fórmulas que visem alterar a legislação. 

Em meu Estado, bem oomo no Pais inteiro, há 
muitos órgãos representativos trabalhando sobre o 
assunto, preocupados oom a juventude que aí está. 
Os Estados Unidos também estão muito prOOCl!Ja
dos oom isso. Portanto, neste momento, quando a 
Primeira Dama, bem oomo muitas personalidades e 

vários órgãos de imprensa estão chamando para o 
debate sobre a droga, não podemos nos furtar. Pen
so que é o inicio, quem sabe, de urna grande solu
ção para esse problema, envolvendo o Congresso 
Nacional, o Executivo, o Judiciário, as entidades or
ganizadas do País. É o momento para todos senta
rem e juntos enfrentarem, com os pés no chão, oom 
seriedade, tal tema. oonsiderado por alguns um 
mito, para outros uma polémica. Precisamos trazer o 
assunto à luz do dia para ser tratado oom mlita co
ragem, às claras, sem receio de qualquer ordem. 
Por isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu 
não poderia deixar de fazer esse registro. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo 
a palavra ao Senador Emandes Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RQ.,Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, a Folha de S. Paulo, de 
07.02.1996, traz matéria com o titulo 'BIRD anuncia 
na próxima semana se apóia o decreto das demar
cações". 

Trata-se do Decreto no. 1.775, publicado em 9 
de janeiro de 1996, que modifica o Decreto no. 22, de 
1991, que estabelecia os procedimentos administra
tivos para a identificação, delimitação e demarcaçõ
es de áreas indígenas. 

Qual a principal modificação havida na questão 
das terras indígenas, oom o advento do Decreto n" 
1.775196? O respeito· ao principio do oontraditório 
garantido no arl 52 da Constituição Federal. O res
peito ao direito do cidadão, dos Estados e Municí
pios d~ pgr!içjparem do processo de definição de 
terras indígenas, defendendo os seus legítimos inte
resses, quando perdurarem dúvidas a respeito da 
normalidade dos procedimentos relacionados à deli
mitação e demarcação de áreas indígenas. 

Objetiva a garantia desse direito ao oontraditó
rio, para impedir que arbitrariedades sejam oorneti
das, a título de se garantir o direito dos rndios, que 
eu respeito, mas que não podem servir de base à 
ilegalidade i:ontra o cidadão não-índio, os Estados e 
os Municípios, oomo tem ocorrido. 

Vou relacionar alguns exemplos de arbitrarie
dades cometidas pelo Governo, na determinação de 
áreas indfgenas no Estado de Rondônia, prejudican
do milhares de pequenos produtores rurals, assenta
dos pelo próprio Governo Federal: 

I - Area Indígena Karipuna, localizada no muni
cípio de Vila Nova do Mamoré. 

Essa área indígena possui território superior a 
200.000 hectares e nela foram localizados no seu 
extremo norte entre dez a doze índios, habitando a 



Fevereiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 423 

região da bacia do Jaci-Paranâ, entre os igarapés 
Fortaleza e Santo Inácio; 

Anterior à delimitação dessa área, o Incra as
sentou 300 fammas de agricultores sem terra, no 
prolongamento da Linha D, do Projeto Sidney Girão. 

Pois bem, por ocasião da delimitação dessa 
área, sem qualquer base antropológica; a Funai deli
mitou uma área de 212 mil hectares, incluindo inde
vidamente a área destinac;fa aos agricultores que, 
hoje, por essa razão, estão largados à própria sorte, 
sem qualquer tipo de assistência. 

Esses 300 agricultores, que jâ estavam assen
tados pelo Governo Federal nessa área, em fazen
das, com seus títulos delinitivos, hoje estão à mar
. gem da lei, esperando esse acontecimento, esse de
creto que agora vem protege r essas famílias. 

Outra área indfgena é Uru-eu-wau-wau, locali
zada no Município de Guajará.-Mirim, Ariquemes e 
Campo Novo de Rondônia. Essa área tem uma ex
tensão de mais de 1 milhão e 800 mil hectares para 
uma população de, aproximadamente, 120 fndios. 
Um milhão e oitocentos e sessenta mü hectares para 
cento e vinte fndios! Essa área, localizada em luga
res em que jâ havia pessoas assentadas hã mais de 
quinze anos, com propriedades jâ produzindo, com 
seu gado, suas áreas plantadas de café; cacau, foi 
antes reconhecida pelo próprio Incra. O Incra, ao as
sentar esses agricullores, afirmava não existirem rn
dios naquela área. Ali fabricaram os fndios, trazen
do-os de outros setores para fazer aquela ocupação, 
prejudicando mais de 400 tammas que jâ estavam 
produzindo. 

. A delimitação dessa área, com território supe
rior a 1.800.000 ha., foi feita no prazo de quinze 
diàs, por pressão do Banco Mundial, quando finan
ciava o Polonoroeste. 

Imaginem que, mais uma vez, as entidades in
ternacionais obrigam o Brasil a, de joelhos, fazer o 
que interessa a essas organizações internacionais. 
Em Rondônia, em troca de algumas migalhas de mi
lhões de dólares, demarcou-se, em quinze dias, uma 
área de 1.860.000 _ha. para 120 fndios. 

Hã estudos da Funai, elaborados sob a lideran
ça do sertanista Apoena de Meireles, profundo co
nhecedor da região, definindo o terrilório dessa área 
em pouco mais de 800.000 ha. Mas, para agradar a 
essas instituições internacionais, o Governo Federal, 
que nesse sentido sempre foi fraco, resolveu dar 
mais um milhão e poucos hectares de gratificação, 
cedendo a esses interesses. 

Outro absurdo verificado em relação a essa 
área é que a Funai trouxe os índios para a sua peri-

feria. Em uma área de mais de 1.800.000 ha., exis
tem esses 120 índios que, sem qualquer apoio, fo
ram trazidos pela Funai do centro da reserva para a 
sua periferia. Sem a alimentação abundante e farta 
existente no centro da reserva, passaram a ali
mentar esses índios com sardinha enlatada e ou
tras comidas, afrontando totalmente as suas tradi
ções e os seus costumes, só para enfeitar e aco
bertar interesses internacionais e dizer que toda 
aquela região estava comprometida com um nú
mero grande de índios. 

Esses índios tradicionalmente habitavam a re
gião da Bacia do Cautârio, rica em alimentos, distan
te dessa periferia80 km, e hoje residem, mist>Jrados, 
entre os brancos, por culpa da própria Funai . 

A terceira área em Rondônia que está sendo 
discutida é a área indfgena dos Mequéns, com 240 
mil hectares. Nessa área ocorreu o grande absurdo 
cometido. a pretexto da questão indígena, no Estado 
de RondOnla. A Funai fabricou os índios atualmente 
localizadÓS naquela região. Qualquer investigação 
antropológica concluirá que os brasileiros que habi-

. Iam a referida área são mestiços, originários de se
ringueiros cearenses, bofivianos e até índios, desde 
a época em que a região era constituída de serin
gais. No entanto, delimitou-se uma área indígena 
nessas condições, prejudicando centenas de agricul
tores que foram assentados pelo !nora na região de 
Alta Roresta e Cerejeira. 

Como se vê, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
muitos são os absurdos cometidos pela Funai e nin
guém teve a coragem de reconhecer o que o Minis
tro da Justiça reconheceu: a demarcação indiscrimi
nada de áreas indígenas. 

Diga-se, de passagem, que, por um simples 
decreto, uma pessoa de oitavo escalão dentro da 
Funai, por conta própria, apontava e mandava medir 
essas reservas sem levar em conta as conseqüên
cias dessa demarcação, que, em benefício de al
guns índios fabricados, prejudicava centenas, milha
res de tammas em meu Estado. 

Só agora, Sr. Presidente, vamos poder, com o 
art 50 ou o contmfJ!ório, apresentar processo na Justi
ça para rever essas demarcações Injustas que delxann 
milhares de agri:útores à própria sorte, perami:JUando 
às vezes pelas BRs, participando de movimentos de 
sem-terra, sendo que essas pessoas jâ estavam as
sentadas, produzindo em s~ devidos lugares. 

I: o caso da reserva de mais de 200 mil hecta
res, em Rondônia, onde hã dez índios. Poderiam 
perfeitamente conviver com essas tammas. Ou, en
tão, que sejam revistas as demarcações! 
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No ano passado, pela insensatez e descom
prornisso com a situação de infortúnio desses agri
cultores, a área foi demarcada, apesar dessa ilegali
dade já suficientemente demonstrada 

Esses três exemplos são mais do que suficien
tes para provar a oportunidade do Decreto n" 
1. 775/96, que recupera para o cidadão o seu amplo 
direito de defesa, protegendo-o da arbitrariedade do 
Estado. 

O Governo brasileiro não pode e não vai recuar 
nessa questão, mesmo porque, se o· fõzer, estará 
descumprindo, aí sim, a nossa Lei Maior. 

Por isso lutamos pela nossa soberania, pela 
defesa da Amazônia. Em moment!l nenhum, deve
mos ficar com medo QU, por hipocrisia, querer'defen
der questões indígenas além do normal, doando ter
ras e mais terras a essas reservas, impedindo a pro
dução no Brasil e o assentamento dos sem-terra, a 
exemplo do que aconteceu em Roraima, onde se 
criou quase que um país dentro llo Brasil, que é a 
Reserva dos lanomâmis. 

Posteriormente, a partir de segunda-feira, pre
tendemos lazer pronunciamentos para mostrar que 
aquelas reservas têm que ser revistas. Tem-se que 
levar em conta também o lado do cidadão branco e 
dar prioridade às pessoas que lá vivem e que lá tra
balham. 

Este Brasil, como tenho dito aqui neste Sena
do, é o País do fez-::!e-conta, o País do medo, da hi
pocrisia, onde, sabemos, muitas leis têm que ser 
mudadas; mas, às vezes, falta coragem de mudar e 
de defender os interesses de muitos oprimidos que 

. há neste Brasil. 
Por isso é que devemos escurecer esses inte

resses internacionais revelados por intermédio das 
ONGs, os interesses de . países desenv.olvidos da 
Europa que àmeaçam·o BrasD de cortar pequenos 
recursos se não colocarmos a reserva amazônica à 

. disposição deles. Ou seja, em troca da nossa Ama
zônia, querem impor os seus anseios aqui, em nos-
so País. · 

Por isso, precisamos dar esse grito de inde
pendência e lezer. respeitar o povo brasileiro e a so
berania do Brasil. 

Obrigado. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Sr. Presidente, peço 

a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Bel lo Parga) - Concedo 

a palavra a V. Ex•, Senador José Fogaça. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, ontem e hoje, alguns 

agricultores reuniram-se à frente do Palácio Piratini, 
no Rio Grande do Sul, para fezer um manifesto em 
favor de uma reivindicação, que vem sendo há al
gum tempo divulgada pela imprensa, a de obterem 

. junto aos Governos Federal e Estadual um emprésti
mo - se é que assim se pode definir tal reivindicação 
-da ordem de R$).500,00, a fundo perdido. 

É possível que essa reivindicação tenha a sua 
razão de ser - e tem. Esses agricullores sofreram se- _ 
riarnente com a seca que afiigiu o nosso Estado recen
temente. São pequenos agricultlres e a sua situação 
reaimenta pede algum tipo de providência No entanto, 
é preciso também dizer aqui, Sr. Presidente, que a cri
se dos agricultlres e a sua legítima luta, a sua legítima 
reivindicação por um apoio, por uma ajuda do Governo 
à sua situação de dificuldade, de precariedade, de dra
ma saciai, foi extremamente manipulada por uma cen
trai sindical deste País, a CUT. 

Houve a iniciativa, por parte de algumas li
deranças dessa Central, de chamar os agriculto
res para que bloqueassem as estradas, ocupas
sem áreas em fazendas, ou em parques e pra
ças na Capital do Estado, com a divulgação de 
uma inverdade. Foi dito aos agricultores, pelos 
lfderes da CUT, que o Governo daria nas mãos 
de cada um, sem nenhuma necessidade de res

.sarcimento, uma doação de R$1.500,00, a título 
de ajuda. Tal presente, taf milagre pós-natalino 
seria dado somente para aquelas pessoas ou fa
mílias que não ficassem em suas casas ou em 
suas terras. Aqueles que fossem para a estrada 
e usassem o crachá da CUT, aqueles que seca
dastrassem no movimento, esses seriam con
templados. Os que ficassem em casa não seriam 
contemplados; 

· Ora, isso funcionou como um verdadeiro 
rastilho de pólvora. Imediatamente, milhares de 
famílias, com a notícia, qu~ se espalhou com 
uma rapidez impressionante, se deslocaram, sob 
a crença de que bastaria esse tipo de movimen
tação para se tornarem, portanto, habilitadas à 
generosidade e ao direito de receberem esses 
R$1 .500,00. 

De falo, o· Governo Federal, através do Gover
nador Anlõnio Britlo, liberou uma verba da ordem de 
R$40 milhões para o atendimento a essas famílias. 
Mas, em hipótese alguma, o Governo pode fezer 
uma doação de R$1.500,00 às famílias de agricullo
res em crise ou aos agricuRores necessitados do Rio 
Grande do Sul. 

Há várias razões que tomam isso clara e lim
pidamente justificável. Antes de mais nada, acida-
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de de Porto Alegre tem hoje cerca de 300 mil pes
soas que vivem em áreas de subabitação ou de la
vetas. São ~essoas despossuídas, são pessoas que 
não têm nenhuma propriedade, nem mesmo aquela 
em que residem, pois vivem em áreas ilegais e, por
tanto, não são sequer proprietárias de onde vivem. A 
sua "desposse•, a sua pobreza é absoluta. 

É evidente que se houver algum tipo de critério 
social ou humano para a doação de R$1.500,00 a 
cada família, há outras prioridades, infelizmente. 

Os agricultores precisam de apoio do Governo. 
Mas. se tiver que dar dinheiro nas mãos das pessoas 
- e o Governo não vai poder dar; nunca pôde e, pos
sivelmente, nunca poderá-, sob a forma de uma es
mola, de uma doação generosa, parece-me que hã 
outras famílias que estão em primeiro lugar nessa 
fila de necessidades. 

Portanto, não seriam os agricultores os primei-· 
ros a serem contemplados - e não seria justo que 
fossem- se o Governo tiver que dar dinheiro. 

Agora, é evidente que um financiamento sub
sidiado - e generosamente subsidiado - deve ser 
concedido. E foi essa a luta do Governador Antô
nio Britto: bater às portas do Governo Federal, vir 
a Brasília e voltar com os recursos, para serem li
berados através do Banco do Estado do Rio Gran
de do Sul. 

O subsídio que é dado nesses empréstimos é 
extremamente generoso. Eu diria que é praticamen
te inexistente a taxa de juros para o pagamentq, em 
três anos, dessa verba de·R$1.500,00 para cada fa.. 
mília 

Além do mais, o Governo. se dispõe a cobrar 
em três anos, não sob a forma de numerário, de 
moeda, mas sob a fonna de equivalência-produto. 
Aquilo que os agricultores produzirem nas suas ter
ras será a matéria de pagamento da dívida junto ao 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul. 

Hã aí um ingrediente de doação? Há. A não
cobrança de juros ou a reduzidíssima taxa de juros e 
o próprio alongamenlll do prazo de pagamento in
cluem aí, implicitamente, uma doação. Mas é evi
dente que a parte principal tem que ser paga, num 
prazo que me parece, também, um prazo bastante 
flexível, três anos. 

No entanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
os agricultores não aceitam essa hipótese e querem 
os R$1.500,00 doados, a fundo pendido, para cada 
família. E quem os convenceu de tal impropriedade? 
Quem colocou nas suas cabeças, na cabeça dessas 
pobres fammas a idéia. a suposição de que elas re
ceberiam de graça os R$1.500,00? 

Prova-se por aí que há neste País vendilhões, 
alguns de Deus e outros de ideologias. Hã quem 
minta ao povo em troca de dinheiro, de vantagens 
ou de benefícios que o céu vai oferecer; e há outros 
que mentem ao povo que vão oferecer o céu aqui na 
terra, para poderem exercer uma liderança que não 
têm Portanto, é uma liderança falsa, fundada na 
mentira 

Foi revelado a esses agricultores que essa pro
posta nunca existiu por parte do Governo, nem po
deria existir. O que dirão os pobres camponeses do 
Nordeste se o Governo Federal fizer uma doação de 
R$1.500,00 para cada família gaúcha, para proprie
tários de terra? De pequenas propriedades, é venda
de, mas proprietários de terra 

São pessoas que vivem numa crise grave, sim, 
e a solidariedade do Governo com essa luta é total. 
É preciso ajudar esses agricultores, liberar-lhes re
cursos. Mas se o Governo Federal fizer úma doação 
a proprietários gaúchos, o que fará esse Governo 
em relação à grande massa de miseráveis que pe
rambula sem terra, sem propriedade por amplas re
giões deste País? 

Portanto, era e é preciso, neste momento, uma 
reflexão sobre a ética da responsabilidade politica A 
mesma falta de ética que leva alguns a venderem a 
üusão de que são representantes de Deus e dos 
céus aqui na terra - e vendem essas ilusões a um 
alto preço para famílias e· para pessoas ignorantes -, 
também leva lideranças sindicais de esquenda, com 
formação ideológica socialista, pessoas que têm 
uma enorme noção e consciência do que estão fa.. 
zendo, a agirem deliberadamente como se fossem 
os vendilhões de templo, enganando e iludindo es
sas pobres famílias. 

É preciso separar o joio do trigo. Os agricul
tores que estão lã pedindo, não podem ser dupla
mente enganados; eles precisam ter a verdade, 
pelo menos de um lado. E o Governador está ten
tando colocar-lhes a verdade. O Governador dis
se-lhes claramente: Aqui estão os R$1.500,00 
para cada famnia, para serem pagos em três anos, 
com juros inferiores a 1/3 dos que são cobrados 
hoje, sem TR. O pagamento não será em dinheiro, 
será em produto. Basta que o agricultor trabalhe, 
produza e ele só pagará R$500,00 por ano, a con
tar do ano que vem. Um prazo, parece-me, larga
mente favorável. 

-------- - ----------- ~---

Pedir que o Governo faça mais do que isso, 
~ não me parece justo; nã~o com esses agricultores, 
mas não me parece justo parâ com outros cidadãos 
brasileiros que têm carências, que têm necessida-
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des muito maiores. Se é viãvel ocupar estradas para· 
receber doações do Governo, então, meu Deus do 
céu, nenhuma estrada neste Pais poderá ser acesso 
ou via de transporte para coisa alguma, porque cer
ca de 30% da população deste País têm uma situa
ção bastante pior do que aquela dos pequenos agri
cultores do meu Estado, que são pessoas pobres, 
são pequenos proprietários de terra, são minifun
diários. 

É absolutamente reconhecida e notória a sua 
necessidade. É preciso apoiá-los. O Governo não 
irá abandoná-los; há um sentimento enorme de so
lidariedade com o' que eles viveram nessa crise 
gerada pela seca. Mas, absolutamente, nós não 
podemos compartilhar e convalidar a mentira, se
gundo a qual eles foram mobilizados pelas lideran
ças sindicais. 

A par deste esclarecimento necessário, enten
do que cabe também uma reflexão sobre a questão 
da reforma agrária 

Há mais de 30 anos que sou um dos defenso
res sistemáticos e permanentes da distribuição e da 
divisão de terras no Brasil. Creio que, no pós-guerra, 
só se modernizaram os países que criaram as clas
ses médias rurais, que romperam com o latifúndio 
improdutivo e destruíram os sistemas de famílias se
nhoriais; que romperam com um processo de domi
nação dos grandes senhores que era um fator de 
atraso, de paralisia econõmica, 1.m falar impeditivo 
do progresso econômico. 

Continuo defendendo a reforma agrária, por
que, em nosso País, ela tem IJill papel maior do.que 
o de simplesmente gerar maior riqueza ou de gerar 
maior produção agrfcola Em no5so País, a reforma 
agrária tem um falor de equilíbrio social. Isso signifi
ca dizer que ela irá assegurar que grandes massas 
de camponeses, grandes massas de cidadãos brasi
leiros que peramlrulam pelos cafllXls, que não têm 
terra, que não têm propriedade e que, muitas vezes, 
miseravelmente, se ajuntam em tomo das grandes 
cidades, possam ter acesso à terra e a algum meio 
de sobrevivência. 

Mas essa IJ3gédia dos tempos modernos, Sr. 
Presidente, apresenta lXI1 dado absolutamente novo e 
inesperado: nos novos t8fllXlS da modernidade eco
nômica, do desenvolvimento, da tecnologia, alimento é 
algo cjue se toma cada vez, necessaríamenle, mais 
barato. Portanto, é preciso que o frango chegue a 
R$1 ,00 na mesa do trabalhador; é preciso, sim, que o 
feijã:l, o arroz, a batata, o milho e os cereais cheguem 
a preços rruito baixos à mesa do trabalhador da cida
de. Nesses t9fllXlS. é preciso que o se1or agrícola te-

nha enorme índice de prodlJividade. Vê-se, então, 
que começa a S!-'Qir uma grande incori1JélliJilidade 
entre as pequenas propriedades com baixo índice 
de produção, que a::abam produzindo caro e encon
tram no mercado preços absolutamente incompatí
veis com aquilo que precisam vender. É a tragédia 
dos nossos tempos. 

É possível que cheguemos à conclusão de 
· que, num futuro muito breve, o campo, a terra •• 

O SR. PRESIDENTE (Belo Parga) - Consulto 
o Plenário sobre a prorrogação da sessão por quin
ze minutos, para que o orador conclua a sua oração. 
(Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, está prorro
gada a sessão por mais 15 minutos. 

Senador José Fogaça, V. Ex" pope concluir 
seu pronunciamento. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Conforme eslava dizendo, é possível que che
guemos à conclusão de que, num futuro muito bre
ve, o cafllXl não seja mais lugar de habitação do ho
mem. Países mais modernos, como os Eslados Uni
dos, têm menos de 2% da sua população vivendo na 
zona rural. 

Recentemente estive em um seminário interna
cional, onde se debateu essa questão relativamente
à França. A pergunta .Que foi feita no debate a depu
lados franceses foi: Por que os senhores subsidiam, 
com tão largos recursos, os agricultores franceses, 
que proi:luzem pouco, produzem cãro- e, portar\to,
exigem do governo francês enormes subsídios? E 
eles disseram: Nao o fazemos porque isso signifique 
alimento mais barato, nem porque signifique garan
tias de estabilidade social, mas fazemos por uma 
q~ cultural. Não queremos ver desaparecer 
aquela França das paisagens da primeira metade 
deste século, do homem trabalhando no campo, do 
homem lidando com a lavoura, do homem e da mu
lher plantando e vivendo na zona rural. Portanto, es
tamos preservando a cultura e a paisagem tipica
mente francesas. Custa-nos caro, mas é uma deci
são nacional. 

Veja V. Ex", Sr. Presidente, que estamos dian
te de váriós impasses que nos são criados pela mo
dernidade, pelas tendências inevitáveis do capitalis-

. mo, tendências essas que ou as impedimos de se 
realizarem ou - se não quisermos ou não pudermos 
fazê-lo - nos preparemos conscientemente para es
ses novps tempos que virão. 

Désde que me conheço por gente- não desde 
que entrei na vida plblica, porque isso faz pouco 
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mais de duas décadas, quase nada diante do tempo 
histórico-, serrpre otNi uma frase dos líderes políticos, 
dos meus tios, que eram vereadores, que eram prefei
tos na pequena cldade de São Francisco de Paula, de 
onde é originária minha famíUa no FUo Grande do SU. 
urna frase que se repetia e que serrpre me parecia de 
enorme profundidade, de um enorme significado social 
e humano. A frase dizia que é preciso manter e fixar o 
homem produzindo no campo. 

Aqui, passados mais de 30, 40 anos, continuo 
ouvindo essa frase - cada vez mais esporadicamen
te, é verdade, cada vez mais espaçadamente-, mas, 
agora, a pergunta que faço é outra: será que fixar o 
homem no campo é a luta social do Século XXI? 
Essa é uma indagação para a qual não tenho mais 
resposta, -sr. Presidente. Serrpre tive uma resposta 
na ponta da língua: "Sim, manter o homem no cam
po". . 

Trata-se de uma pergunta da maior importân
cia No mundo em que vamos viver no século XXI 
- ele não está absolutamente longe -, será preciso 
produzir massivamente alimentos em grande 
abundãncia e a preço multo baixo. Portanto, estas 
duas coisas precisam compatibilizar-se: fixar o ho
mem no campo, produzindo; e fixar o homem no 
campo, produzindo em grande quantidade e bara
to. Essa é uma necessidade dos tempos, uma ne
cessidade imposta pela evolução natural do siste
ma capitalista 

· É evidente que podemos fazer outras opções. 
Tentar, por exerrplo, colocar um ã~que nessa evolu
ção natural do sistema. E a forma de fazer isso é 
evidente: por exemplo, voltar a uma política de pre
çós mínimos, fixar os preços mínimos de forma artifi
cial para garantir a renda daqueles agricultores que 
produzem pouco e caro, daqueles agricultores que 
têm baixa produtividade. Isso garante a fixação do 
homem no campo, mas quanto custa para o homem 
da cidade? Quanto custa isso em termos de encare
cimento da alimentação do trabalhador, do operário, 
dos pequenos assalariados? 

O simplismo dÍ3quela frase: "É preciso fixar o. 
homem no campo" deixou de existir. Vivemos real
mente a era do rorrpimento com a si!11llicidade. As 
soluções são complexas, são difíceis. T odes aque
les que se agarraram em verdades ou convicções de 
quarenta e cinqüenta anos atrás .e se agarraram 
como verdades dogmáticas, definitivas e imutáveis 
são _obrigados a fazer algum tipo de reflexão. 

. Fixar o homem no campo? Sim. Quanto custa 
i~ para os demais cidadãos, para os outros pobres 
brasileiros? 

Haverá um tempo em que saberemos fazer 
esse tipo de avaliação pela constalação de que al
guma coisa não correu bem com a reforma agrária 
Infelizmente, esses pequenos agricultores do Rio 
Grande do Sul estão demonstrando isso, porque a 
grande maioria dessas tammas, segundo informa
ção, são fammas assentadas por programas de re
forma agrária, cujo nível de produtividade não lhes 
está garantindo um ganho, uma renda pelo menos 
compatível com as suas necessidades de sobrevi-
vência · 

Não tenho resposta, porque essa é uma inda
gação para a qual não há resposta no mundo. A ver
dade é que no mundo inteiro o homem não está sen
do fixado no campo. A França é uma das raríssimas 
exceções do mundo desenvolvido. As razões são 
aquelas que eu trouxe na minha exposição. 

Portanto, fica essa pergunta, ao mesmo tempo, 
Sr. Presidente, em que faço essa reflexão paralela 
um pouco mais avançada em relação aos fatos. 

De minha parte, estou solidário com o Gover
nador Antonio Britto. Primeiro, na sua posição mani
festa, determinada e, desde o primeiro momento, 
abrangente e generosa S. Ex"- disse que não abriria 
mão de lutar pelos interesses daqueles agricultores 

. e que iria ao Governo Federal pedir a ajuda neces-
sária No entanto, é evidente que o Governador, 
através do Banco do Rio Grande do Sul, não põde 
doar os R$1.500,00 que a CUT, mentindo, disse a 
essas famílias que receberiam. Fora isso, tudo o 
mais está sendo feito, tudo o mais faremos e tudo o 
mais o Governador fará 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Os Srs. 
Senadores Jonas Pinheiro e Valmir Carnpelo envia
ram discursos à Mesa para serem publicados na for

.ma do disposto no art 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"-5. serão atendidos. 

O SR, JONAS PINHEIRO (PFL-M1) - Sr. 
Presidente, SI% e Srs. Senadores, após um longo 
período de intensas negociações entre o Governo 
Federal e a Frente Parlamentar da Agricultura foi 
firmado, em novembro de 1995, um acordo, que. 
viabilizou o processo de alongamento de R$ 7 bi
lhões das dividas dos agricultores, inclusive, asso
ciações e cooperativas, através do mecanismo de 
"securitização". 

A "securitização" foi transformada em Lei, sob 
n"- 9.138, de 1995, aprovada pelo Congresso Nacio
nal, sancionada pelo Presidente da República e re
gulamentada pelo Conselho Monetário Nacional. 
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Sem dúvida, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, a •securitização" das dividas agricolas 
representa um importante avanço no sentido de se 
levar mais segurança e tranqüilidade ao agricultor 
brasileiro. 

Sem dúvida, ao possibilitar que os agricultores 
paguem as suas dívidas, de até R$ 200 mil, no pra
zo de 7 a 1 o anos, com carência de 1 a 2 anos, com 
juros de 3 % ao ano e com •equivalência-produto", 
se está dando condições para que os agricultores 
continuem produzindo, gerando emprego e riquezas, 
tão necessários para a sociedade. 

A •securitização", nos moldes acordados, con
templará um universo de 220 mil agricultores, que 
tem dívidas e, destes, ceroa de 95 % terão a' totali
dade de suas dividas alongadas, já que devem até o 
limfte de R$ 200 mil. 

Entretann, Sr. Presidente, a "sect.riliza;:ão", em
bora aprovada, não vem sendo implementada pelos 
agentes financeiros. Os agriclitores tão somente vem 
formalizando as suas intenções juntos aos bancos. 

Essa sftuação decorre do fato de que fa!lavam 
ainda a publicação de normas e procedimentos re
gulamenladores, para efelivar as operações de •se
curitização". 

Felizmente, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, o Conselho Monetário Nacional, em sessão 
realizada no dia 31 de janeiro do oorrente e o Banco 
Central do Brasil, através da Resolução n2 2.238, da 

· mesma data, aprovou e plblicou essas normas. 
Dessa maneira, a efelivação do processo de 

alongamento das dividas agrioolas já poderá ser 
efetivada junto a todos os agentes financeiros, públi
cos e privados, concretizando, assim, essa impor
tante etapa 

Segundo as normas recentemente publicadas, 
o prazo para adesão ao processo de •securitização" 
foi promogado para o dia 29 de fevereiro do oorrente 
ano, data a qual os agricultores interessados deve
rão procurar as agências bancárias para forrn3lizar o 
pedido. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, acom
panhei ativarnente !rido esse processo, oorno repre
sentante do Senado Federal, inclusive nas negocia
ções finais e, portanto, julgo-me no dever de dar 
ciência a esta Casa do seu desenrolar. 

Quero testemunhar o alto empenho e dedica
ção dos colegas Parlamentares e da equipe eco
nômica do Governo Federal, liderada pelo Ministro 
Pedro Parente, Secretário-Executivo do Ministério 
da Fazenda, pelo Secretário-Executivo do Ministé
rio do Planejarnento, Dr. And~a Calabi e pelo Dr. 

Guilherme Dias, Secretário de Política. Agricola do 
Ministério da Agricultura, para viabilizar esse impor
tante processo de "securitização" das dívidas agríco
las. 

Muito obrigado. 
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. o Distrito Federal 
tem conseguido bater o recorde nacional do desem
prego. O indice de desemprego na Capital Federal 
chega à assombrosa cifra de 15,6 % .. 

Dentre os segmentos produtivos atingidos pela 
crise, o setor da oonstrução civil tem sido o mais sa
crificado. 

Segundo dados divulgados pelo Sindicato dos 
Trabalhadores da Construção Civil do Distrito Fede
ral, somam 22 mil o número de desempregadcis no 
setor em BraSilia 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs Senadores: 
Os trabalhadores da construção civil, de um 

modo geral, sempre enfrentaram o drama da alta ro
tatividade, mas o número de demissões nunca che
gou a assustar, porque a oferta de emprego no setor 
também sempre foi crescente. 

O que acontece hoje em dia é que não existe 
oferta de empregos. As construtoras estão paradas, 
reduziram-se drasticamente o volume das constru
ções em Brasma 

Alegam os empresários da construção civil que 
os juros altos tomaram proibitivas os novos em
preendimeniOs:-· -

O seiOr público, por sua vez, que tradicional
mente sempre garantiu o maior número de empre
gos na construção civH, encontra-se completamente 
paralisado. 

A parafização das obras do melrO e de outras 
obras públicas importantes represeniOu um duro gol
pe para os trabalhadores da construção civil. 

E não é só isso, Sr. Presidente. A crise espalha 
seus efe~os para setores paralelos, corno as lojas 
de material de, construção que, não conseguindo 
vender seus produtos, vêem-se obrigadas a também 
demitir funcionãrios. 

O pior é que, no caso dos trabalhadores da 
construção civil, a possibilidade de migrar para ou
tras profissões é praticamente nenhuma, porque a 
falta de qualificação é muito grande. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores: 
A questão do desemprego no Distrito Federal é 

grave, mu~o gralle ! 
Mais grave, ainda, é o imobilismo do governo 

local em relação ao problemà. ' 
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O governo do PT assumiu consciente de que o 
dese~rego era uma questão emergencial em Bra
sília, que ameaçava explodir a qualquer momento. 

Passado um ano de administração petista, não 
se avançou nada no que diz respeito a providências 
concretas para reduzir o desemprego na Capital 
Federal. 

Não pretendo entrar no mérito dessa situação 
bizarra provocada pela reforma do secretariado do 
Governo do Distrito Federal. Todo mundo tem vis
to pelos jornais o festival de baixarias, de denún
cias e de inabilidade política em que se transfor
mou uma simples operação de troca de auxiliares 
do governador. 

Quero, no entanto, cobrar do· Governo do Dis
trito Federal providências realmente concretas de 
combate ao dese~rego em Brasma 

O PT deve ao Distrito Federal um plano exe
qüível de indusl.!lalização, capaz de atrair indús
trias e empreendimentos para dar emprego à po
pulação. 

O PT precisa encontrar um meio de induzir o 
reaquecimento da construção, civil, de reiniciar as 
obras do metr6 e de impedir que as construtoras, 
que as incorporadoras, que às lojas de material de 
construção fechem as portas, agravando ainda mais 
a crise do dese~rego. 

O PT, Sr. Presidente, Sr"& e Srs. Senadores, 
precisa acabar com essa briga de facções políticas 
dentro do próprio partido. Isso é coisa de amadores I 

O PT precisa trabalhar, dizer a que veto. A pa
ciência do povo tem limites. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Não hã 

mais oradores inscritos. 
A Presidência comunica ao Plenário que defe

riu recurso, de autoria do Senador Pedro Simon e 
outros Senadores, no sentido de serem submetidas 
ao Plenário as emendas apresentadas ao Projeto de 
Lei da Cãmaran" 4, de 1996- esclareÇõ que é o da 
escuta telefOnica -~ e que não foram acatadas pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

É o seguinte o recurso deferido: 

RECURSO N21, DE 1996 

Requeremos, nos tenmos do art 124, item 3, 
do Regimento Interno, que as emendas apresenta
das· ao Projelo de Lei da Câmara n2 4, de 1996, na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e 
não acatadas pela Comissão, sejam submetidas ao 
Plenário. 

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 1996. -
Pedro Simon - C3slldÓ Maldaner - José Fogaça 
- Bani Veras - Lauro campos - Marluce Pinto -
Bernardo Cabral -Hugo Napoleão- José Alves. 

O SR. PRESIDENTE (Bailo Parga) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, designando para a sessão deliberativa or
dinária de segunda-feira, a realizar-se às 14h30min, 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

PROJETO DE LEI DA 
CÂMARA N"4, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art 353, parágrafo único, do Regimenlo Interno) 

Discussão, em turno único, do Projelo de Lei 
da Câmara n2 4, de 1996 (n" 1.156195, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5" 
da Constituição Federal, tendo 

Parecer sob n" 26, de 1996, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Pro
jeto, com emendas n"s 1 a 6 - CCJ, que apresenta; e 

Recurso sob n2 1 , de 1996, do Senador Pedro 
Simon e outros senhores Senadores, no sentido de 
que as emendas não acatadas pela Comi~o sejam 
submetidas ao Plenário (art 124, n2 3, do Regimento · 
Interno). 

-2-
PRO..ÍETO DE RESOLUÇÃO N" 11, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimenlo n" 68, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projelo de Re
solução n2 11 , de 1996 (apresentado como conclu
são çto Parecer n" 24, de 1996, da Comissão de As
suntos EconOmicos), que autoriza a contratação de 
operação de crédito externo· no valor equivalente a 
até cento e dois milhões de dólares norie-america
nos entre a República Federativa do Brasil e o Ban
co Internacional para Reconstrução e Desenvolvi
mento-BIRD, destinada a financiar, parcialmente, o 
projeto de descentralização do transporte ferroviário 
metropolitano de Recife •. 

-3-
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N" 68, DE 1995 

DiscusSão, em primeiro turno, da Proposta de 
E~nda à Constituição n2 68, de 1995 (n" 163195, 
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na Câmara da-8'oeputados), de iniciativa do Presi
dente da República, que altera os arts_ 71 e 72 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transi1órias, in
troduzidos pela Emenda Constitucional de Revisão 
no- 1 , de 1994, tendo 

Parecer favorável, sob no- 1 o, de 1996, da Co
missão 

- de Conslltulçao, Justiça e Cidadania, ven
cidos os Senadores Josaphat Marinho, Ademir An
drade, Roberto Freire, Ronaldo Cunha Uma, Benedi
ta· da Silva e Cartas Patrocínio. 

(Quarto dia de discussão) 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Está en
cerrada a sessão. 

(f,.evanta-se a sessilo às 13h20min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. EPITACIO CAFETEIRA NA SESSÃO 
DE 08/02196 E QUE, ENTREGUE A REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr<s e 
Srs. Senadores, o assunto que vou tratar hoje nor
malmente não precisaria ser tratado, porque penso 
que intrigas políticas não merecem resposta Acon
tece que sou Líder do Pf'B. Tenho, pelo menos, que 
prestar considerações ao meu Partido. Muito mais à 
opinião pública. 

Quando fui candidato a Governador do Mara
nhão, contei com o apoio do PSDB do Maranhão, 
que preferiu ficar com minha candidatura do que 
com a candidatura de Roseana Sarney. Hoje, está 
pagando por isso. Eu não diria que o Maranhão está 
a pão e água, porque nem isso tem. Lá, a situação é 
muito difícil para o Partido, mas, mesmo tendo eles 
enfrentado toda sorte de abandono, continuam mei.IS 
amigos. 

Há poucos dias, quando circulou a notícia de 
que eu poderia sair do PPB, o Presidente do PSDB, 
meu amigo, o nobre Senador Artur da T ávola, aqui 
presente, perguntou-me se poderia cameÇar a con
vencer-me. Respondi que não, porque, se eu Saísse 
do meu Partido, não iria para partido algum. Tenho 
sete mandatos, em um lotai de 34 anos de, política, e 
estive apenas em !rés partidos políticos. ~ão resta 
dúvida, portanto, quanto à minha posição e à posi
ção não só do PSDB do Maranhão, cómo a do 
PSDB nacional. · 

Dizem: "0 Cafeteira não tem adversários: o 
Cafeteira tem inimigos. • E os inimigos se permitem 
tudo: se permitiram na eleição e se permitem agora 
Se algum Senador leu O Globo de domingo, deve 
ter tomado um susto. 

Diz esse jornal que fui escolhido, por unani
midade, o Senador mais aborrecido, mais turrão, 
e que os colegas até evitam cantata comigo, 
quando, na realidade, só tenho aqui amigos e na 
roda em que estiver conversando é sempre uma 
alegria. Então, aquilo já era o início de algo 
maior. 

Na sagunda-feira, na coluna "Painel" da Folha 
de S. Paulo, saiu outra nota que se intitula "Mexen
do em Vespeiro• que diz: 

'0 PSDB vetou a entrada do Senador 
Epilacio Cafeteira (PPB) na legenda no Ma
ranhão. O motivo é um só: os tucanos não 
querem nem pensar em contrariar o Sena
dor José Samey (PMDB-AP) e seus aliados 
políticos-" 

Li essa notícia e achei que deveria continuar 
ignorando. Havia a notícia de domingo e a de segun
da. Mas novamente ontem, agora já na coluna -
aquela outra não tinha assinatura, e sei que, em co
luna polffica de jomal,-cada um põe uma notícia, o 
que difictJtaria saber quem a colocou - de uma jor
nalista conceituada, Denise Rothenburg e dizia o se
guinte: 

"No caso do PMDB, os tucanos já co
meçaram a agir. Em dezembro, o Senador 
Ep!acio Cafeteira (PPB-MA), inimigo núme
ro 1111 de Samey no Maranhão, tentou ln
grassar ·no PSDB, mas foi vetado. O velo 
teve o objetivo de não melindrar Sarney." 

Fiquei pensando, Sr. Presidente: por um lado, 
eu tinha que mostrar aos meus companheiros de 
Partido que isso era tudo mentira, e os Srs. Paria-· 
mentares sabem, assim como o povo do Maranhão, 
que tudo isso é destituído de verdade. 

Entoo, Sr. Presidente, creio que dá para en
tender por que isso está sendo feito. Acredito que 
é muito mais para tentar passar a imagem de que 
o Presidente da República tem medo do Presiden-
. te desta Casa, o nobre Senador pelo Amapá, José 
Sarney. E repetem a notícia na sagunda e na 
quarta·f~ra. O desejo é dar idéia de força ao Pre
sidente do Senado. Não tenho a menor dúvida de. 
que qualquer Senador que esteja presidindo o Se
nado tem força política. Mas não deveria deixar 
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que se colocasse na imprensa a idéia de que o 
Presidente da República tem medo do Presiden
te do Senado. Imagino que essa notícia foi vei
culada muito mais para atingir Fernando Henri
que Cardoso ~do que para atingir o Senador Epi
tacio Cafeteira. Afinal de contas, Cafeteira não 
pode ser atingido porque todo mundo sabe que 
isso é totalmente infundado. O que realmente tem 
fundamento, Sr. Presidente, é esse desejo de se 
levar a imagem de que o Presidente desta Casa é 
realmente importante, ou seja, que faz medo ao 
Presidente da República. 

Espero que a jornalista Denise Rothenburg -
como já disse, uma jornalista séria - coloque na 
sua coluna quem lhe deu essa informação. Tenho 
a impressão de que se trata da mesma pessoa 
que colocou a nota no domingo, dizendo que eu 
era malquisto pelos meus colegas, a mesma que 
colocou a nota no "Painel" da Folha de S. Paulo, 
ou seja, vamos encontrar uma pessoa que, sei, 
está muito ligada ao Presidente desta Casa. 

O Sr. Esperidião Amin - V. EX" me concede 
um aparte? 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA -Com mlita 
alegria, Presidente do meu Partido, nobre Senador 
Esperidíão Amin. 

O Sr. Esperidião Arriin - É do meu dever 
não apenas ouvi-lo, como também fazer uma rá
pida intervenção, no momento em que V. Exa, 
justificadamente, usa da tribuna para prestar es
clarecimentos e, sob certo aspecto, até fazer uma 
devida auto-reparação. Não acompanhei todas es
sas matérias a que V. Exã se refere: a de domingo 
e a de segunda, mas li a de ontem, quarta-feira, 
na coluna da jornalista Denise Rothenburg, que é 
uma pessoa qüe tenho na melhor das contas, 
como profissional da imprensa brasileira. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Eu também. 

O Sr. Esperidião Amin - Julgo oportuno que 
V. Exª preste essas. informações e faça esses co
mentários, até em função da credibilidade da jorna
lista, que a merece, é se há, como V. EJt" deixa fla
grante, reparos a fazer às informações que lhe pres
taram, é justo que V. Exã use a tribuna, que o povo 
do Maranhão lhe conferiu, para fazer esse desagra
vo, do qual eu gostaria de participar. Considero judi
ciosas e procedentes as colocações de V. Ex• sobre 
os reflexos dessa notícia de ontem sobre o PSDB, 
sobre o Presidente da República. Mas não me cabe 
fazer análise de qual seria a reação do PSDB ou do 
seu Presidente, ou dos próceres do PSDB diante de 

um suposto veto a alguém para não desagradar ou
trem. Mas acho que as colocações 1iif V. Ex;o, fazem 
sentido, são procedentes. Desejo lamfH!!m CUr11)ri
mentá-lo pelo esclarecimento cabal qU& dá aceroa 
dos fatos, e me congratular com a disposição de V. 
Exã em continuar colaborando como partidário, como 
Líder da nossa Bancada, que ín!egro aqui no Sena
do, para o fortalecimento do nosso ParliCfo, Partido 
que pi'QCUra fortalecer-se para defender nao bancos, 
não banqueiros, mas para defender o povo brasilei
ro, para defender o pequeno produlor rural. para de
fender o pequeno e o mícroempresário, para libertar 
o País de taxas de juros escorohantes, de um ciclo 
cambial complicado. um Particlo que se mobiliza 
para proteger o emprego. o empresário. a atividade 
econômica brasileira. Esse é o oosso principal em
penho. É claro que não somos os OOnOS da verdade. 
Outros partidos têm talentos tão bons ou até melho
res do que os nossos para se lançarem nessa em
preitada Quero me congratular com a manifestação 
de V. Ex• e oferecer-lhe a minha sincera solidarieda
de, dos seus companheiros de Barcacfa no Seriado 
e do nosso Partido. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Agradeço o 
aparte do nobre Senador Espelidião Amin, cujo tra
balho à frente do Partido o teni feito crescer. exata

. mente na busca desses objetivos ciados por V. Ex'l. 
Ainda ontem o Partido oonsegtia, alravés da forma
ção de um bloco, ser o segundo coklcado na Câma
ra dos Deputados. 

Mas, Sr. Presidente, enganam-se as pessoas 
que levam essa notícia para 1iar a idéia de um 
Presidente da República amedrontado. E digo isso 
porque acredito que o Real criou uma aura tão 
grande para o Presidente da Repi.l>líca que hoje o 
que vemos nas duas Casas do Congresso é a falta 
de uma oposição a um Governo que tem seus de
feitos, que está criando dificuldades quanto ao em
prego, que está cobrando juros altos. que é fácil 
de ser levado à contestação por fatos negativos. 
Mas o Real é tão forte que não seria o Presidente 
do Senado, Senador pelo Amapá, e não pelo Ma
ranhão, cuja passagem pelo Mannhão. já ocorreu 
há algum tempo. e não tem hoje mais a ver com 
esse Estado, a não ser os parentes, e cuja linha 
política é a do Estado do nobre Senador Sebastião 
Rocha e não mais a do Maranhão, que iria amea
çá-lo. Então, não teria por que o Presidente 
se atemorizar diante de um político que to
dos conhecem. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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Ata da 27ª- Sessão Deliberativa Ordinária 
em 12 de fevereiro de 1995 

1ª- Sessão Legislativa Extraordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey, Júlio Campos, Ernandes Amorim 
José Eduardo Outra, Jefferson Peres e Bel/o Parga 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-sE 
OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade_ Antonio Carlos Magalhães_ 
An1ônio Carlos Valladares _ Arlindo_ f>orto _ Bello 
Parga _ Beni V eras_ Bemardo Cabral _ Carlos Pa
trocínio _ Carlos Wilson _ Edison Lobão _ Eduardo 
Suplicy _ ~leio Álvares_ Emília Fer{landéS _ Epitá
cio Cafeteira Emandes Amorim Flaviano Melo _ 
Freitas Nelo _::-Geraldo Melo_ Gernon Camata _ Gü- . 
berto Miranda _ Gt.ilhenne Palmeira _ Hugo Napo
leão_ Humberto Lucena_lris Rezende _ Jader Bar
balho _ Jefferson Peres _ João França _ Joel de 
Hollanda _ Jonas Pinheiro _ Josaphat Marinho _ 
José Agripino _ José A~es _ José Bianco _ José 
Eduardo Outra _José Fogaça _ José lgnácio Ferrei
ra _ José Roberto Arruda _ José Samey _ Júlio 
Campos _ Júnia Marlse _ Lauro Campos _ Leomar 
Qt.intanilha _ Lucídio Portella _ Lúcio Alcantara _ 

. Lúdio Coelho_ LuizAiberto de Oliveira_ Marina Sil
va _ Mauro Miranda _ Nabor Júnior _ Osmar Dias _ 
Pedro Simon _ Ramez Tebet _ Romero Jucá _ Sér
gio Machado_ Valmir Carnpelo _ Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) _ A lis
ta de presença acusa o comparecimento de .56 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. JQ Secretário em exercício, Senador José 
Eduardo Outra, procederá à leitura do Expediente. 

~ lido o seguinte:_ 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DE MINISTRO DE ES.TADO 

N"- 18/96, de 31 de janeiro de 1996, em adita
mento ao Aviso n" 195195, do Ministro do Trabalho, 
referente ao Requerimenlo n" 596-A, de 1995, de in
fomnações, do Senador Edison Lobão. 

As infonmaçOes complementares foram 
encaminhadas, em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) _ O ex
• pediente i ido vai àoptillicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) _ A 
Presidência recebeu a Mensagem no. 119, de 1996 
(J12. 104/96, na origem), de 8 do corrente, referente _ 
ao Demonstrativo das Emíssões do Real relativo ao 
trimestre outubr<H:lezembro de 1995, as razões de
las detemninanies e a pósíção das reservas intema
cionaís a elas vinculadas:· 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres} _ A 
Presidência recebeu a Mensagem no. 120, de 1996 
(J12. 106/96, na origem), de 8 do corrente, pela qual o 
Senhor Presidente da República comunica que se 
ausentará do País no período de 18 a 21 do corren
te, para realizar visita de Estado ao México. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres} _ So
bre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Se
cretário exercfcio, Senador José Eduardo Outra 

São lidos os seguintes: 

OF/A/PSB/12/96 
Brasma, 7 de fevereiro de 1996 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência as índicações 

do Deputado João Colaço, na condição de titular, e 
do Deputado Nilson Gibson, como suplente, para 
compor a Comissão que apreciará a Medida Provi
sória no. 1.289, em slbstituição aos Deputados Fer
nando Lyra e José CarfQS Sabóia 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência proteslos de apreço. 

Atenciosamente,- Deputado Fernando Lyra, 
Líder do PSB. 

OFICIO 1112 75/96 Brasilia, 6 de fevereiro de 1996 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

pelo Partido Progressista Brasileiro- PPB, os Depu
tados Jonge Tadeu Mudai em e Auguslo Farias para 
integrarem respectivamente como titular e suplente, 
a Comíssão Especial Mista destinada a apreciar a 
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Medida Provisória 112 1.290, de 12 fevereiro de 1996, 
que isenta do lmposlo de Importação e do lmposlo 
sobre Produtos Industrializados bens de informática 

·adquiridos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em subs
tituição aos anteriormente ináiCados. 

Atenciosamenta. - Deputado Odelmo Lello, 
líder do PPB. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) _ 8& 
rão feitas as substituições solicitadas. 

O SR. BERNARDO CABRAL_ Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) _ Con
cedo a palavra a V. Ex•, por cinco minutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL (AM. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) ._ 
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o que me traz 
à tribuna, antes que possa perder o seu lado mo
mentoso, é um artigo de au!oria do Dr. Júlio Antônio 
Lopes, dada a esternpa no jornal A Critica de Ma
naus, edição do dia 7 de fevereiro de 1996. 

Conheço o eminente articulista, brilhante advo
gado, homem de imprensa da mais alta inde
pendência; é um dos autores que fazem as mais feli
zes abordagens sobre o tópico da Amazônia 

O título do artigo é "Amazônia na pauta 
de FHC", o qual diz: 

O Presidente criou a Comissão Inter
nacional· sobre Corredores Bioceânicos, 
destinada a apresentar alternativas válidas 
para o desenvolvimento integrado da Améri
ca latina. 

E ar o Dr. Júlio Anlilnio Lopes faz uma 
análise: 

Já que a América Latina é detentora da 
maior reserva natural do planeta, como po
deria preservar simplesmente a biodiversi
dade, sem nenhuma oontnapartida que me
lhore substancialmente a vida de sua gente. 

O articulista, com absoluta oportunidade, de
monstra que essa comissão criada pelo Presidente 
da República vem introduzir no processo de discus
são um ingrediente novo, chamado vontade politica. 
E mais, ao final do seu artigo, Júlio ArifOnio Lopes 
mostra qual é o caminho que deve trilhar a Amazô
nia. Diz ele: 

O caminho da solidariedade, do traba
lho e da esperança. Explorar racionalmente 
as nossas potencialidades minerais, genéti
cas e vegetais ao mesmo tempo em que se 
molda o pais às modernas tecnologias, sig
nifica plantar nossos sonhos de dias melho
res em lugar absolutamente seguro. 

Eu não poderia, Sr. Presidente, deixar de abor
dar esta matéria, porque é de uma nara felicidade 
que o articulista tenha dado a lume. 

Por esta razão, peço a V. Ex" que considere o 
. artigo lido, para que seja transcrito nos Anais da 

Casa como peça integrante do meu discurso. · 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. BERNARDO CABRAL EM SEU DIS
CURSO: 

OPINIÃO a critica 
Manaus, quarta-feira~ 7 de fevereiro de 1996. 

Júlio AntOnio Lopes 

AMAZÓNIA NA PAUTA DE FHC 

Após muità badalaÇão pelo mundo e centenas 
de conferências a Amazônia enfim ocupa um lugar 
na agenda do Governo brasileiro. O presidente Fer
nando Henrique Cardoso, através do Decreto 1. 726 
de dezembro de 1995, criou a Comissão Internacio
nal sobre Corredores Bioceânicos, destinada a apre
sentar alternativas váfldas para o desenvolvimento 
integrado da América latina Na exposição de moti
vos trazida a público pelo secretário de Assuntos Es
tratégicos da Presidência da República, Ronaldo 
Sardenberg, a nossa região deve, a partir de agora, 

·· explorar convenientemente suas potencialidades. Já 
não era sem tempo. 

Há exatamente 23 anos aconteceu em Estocol
mo o primeiro encontro patrocinado pela ONU com a 
finalidade de debater a questão ambiental. A tese da 
época estabelecia o gerenciamento da natureza no 
bojo de um projeto desenvolvimentista impulsionado 
pelas agênCias financiadoras internacionais. Os pai
ses subdesenvolvidos, mas senhores de grandes na
servas naturais, contnairiam empréstimos a fim de 
bancar a melhoria da qualidade de vida de seus ci
dadãos. Aconteceu, porém, a catástrofe. Estagna
mos, ficamos devedores de urna dívida impagável e 
fornos condenados ao atraso e à indigência social. 

Mais adiante, vendo que a coisa estava mesmo 
pendida, os pafses rioos deixaram de lado a política 
de financiamentos e esqueceram um pouco a co
brança da dívida externa, passando a adotar um dis
curso correto todavia incof11)ativel com a nossa 
cruel realidade. Falava-se em compatibilizar a pre
servação da natureza e o desenvolvimento. Como, 
todavia, pedir que a América latina, detentora da 
maior reserva natural do Planeta, preseive simples
mente a biodiversidade, sem nenhuma contrapartida 
que melhora substancialmente a vida de sua gente? 

, Para quem não sabe, na virada do século 6 das ci
dades mais povoadas da Terra estarão localizadas 
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em nosso Continente e a miséria- Condicionará a 
existência de 54% da população. 

Esses planos vieram sempre de fora para den
tro. Criou-se um clima de histerismo sobre a questao 
ambiental que paralisou .<l. Governo !1_rasileiro. por 
muito tempo. Por incrfvel que pareça .essa Comissão 
instalada por FHC vem introduzir no -processo de 
discussão um ingrediente novo chamado vontade 
política. Daí poderá surgir alguma alternativa real
mente patriótica, viãvel e susten1ável, desde que se 
permita a participação dos organismo não governa
mentais (ONGS), cuja experiência de luta será deci
siva para o êxito de seus trabalhos. 

No mundo de hoje há dois movimentos' mLito 
nítidos, um segregacionisla e individualisla e outro 
integracionista e coletivista. O primeiro divide a Ter
ra em dois hemisférios, o Norte destinado à riqueza 
e o Sul condenado à pobreza. As nações ricas, na 
verdade, não se imporlariam com, por exemplo, a 
Aids na África, a cólera na América Latina ou distúr
bios nas Filipinas, conquanto que continuassem 
prósperas. Já o segundo quer ver a democratização 
dos beneficias sociais chegando a todos os povos e 
a todos os continentes. Existe aqui uma preocupa
ção com o futuro comum da humanidade, na certeza 
de que todos estamos no mesmo barco. É este o ca
minho que deve trilhar a Amazônia O caminho da 
solidariedade, do trabalho e da esperança. Explorar 
racionalmente as nossas potencialidades minerais, 
genéticas e vegetais ao mesmo tempo em que se 
-molda o País às modernas tecnologias significa 
plantar nossos sonhos de dias melhores em lugar 
absolutamente seguro. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -A so
licitação de V. Ex"' será atendida, Senador. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra, por vinte minutos, ao Se

nador Valmir Campelo. 
O SR. VALMIR CAMPELO (PTEHJF. Pronun

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o Correio 
Braziliense, do último sábado, traz declarações 
preocupantes do comandante da Polícia Militar do 
Distrito Federal. 

Diz o artigo: 

RecéiTH!mpossado no comando da -
corporação, o Coronel Túlio Cabral Moreira 
expõe publicamente as carências da PM, 
deixando claro que a força policial não dis-

põe de veículos em número suficiente, de 
sistema de rádio e de armamento. 

Alega o comandante que a PM de Bra
sma necessitaria de R$4,7 milhões, de ime
diato, para sanar suas dificuldades. 

O comandante prossegue, enumeran
do que não esfão previstos recursos para 
reaparelhamento da PM no Orçamento da 
União; que a instilLição es1á devendo ao 
Hospital das Forças Armadas e a fornecedo
res diversos; que a situação da Polícia Mili
tar é critica e que o policiamento "ficará mLi
to prejudicado", se não houver repasse de 
verbas. 

Sr Presidente, Sr% e Srs. Senadores, não me 
_surpreende que a Policia Militar do Distrito Federal 
esteja passando por dificuldades, até porque não é a 
única a enfrentar essa situação. 

Também não é novidade que a PM de Brasma 
tem a responsabilidade especial de oferecer segu
rança aos poderes constitufdos e ao corpo diplomáti
co, além de garantir principalmente a segurança da 
população. 

Novidade, no meu modo de ver, é a ingenuida
de do comandante da PM, ao vir a pctllico expor 
uma situação que só beneficia o inimigo, ou seja, os 
bandidos, assassinos, estupradores etc. 

Ao admitir que a Policia Militar não tem viatu
ras para persegLir bandidos, não tem rádio para se 
comunicar e não iem armamento para se defender, 
o Coronel Túlio Moreira pralicarnente deu sinal ver
de ao crime na Capital Federal, que realmente au
mente a cada dia 

Sinceramente, Sr. PrÉlsidente, Sr% e Srs. Se
nadores, conher}o, modéstia à parte, em profundida
de os problemas de Brasflia, principalmente no que 
diz respeito à segurança. Sei das dificuldades do 
Corpo de Bombeiros, da Policia Civil e da Policia Mi
litar. Em algoos casos, além das dificuldades, falta 
criatividáde e boa vontade. 

Tenho certeza de que, independente de cores 
partidárias, todos os eompanheiros de bancada, tan
to neste Casa quanto na Câmara dos Deputados, 
eslarão prontos a lutar pelos recursos de que a Poli
cia Militar necessita para manter os padrões de se
gurança na Gapital da Repctllica 

O que não consigo adrrútir, Sr. Presidente, é 
esse amadorismo que impera no Governo do Distrito 
Federal. Ex-8ecretários de Estado desafiam o Go
vernador, comandantes militares dão entrevistas de
sas!J'OSas, •eminências pardas' ganham notoriedade 
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1 não se vê, no fim das contas, nada de realização, 
tada de concrelo em termos de atendimenlo às prio
idades do Distrito Federal. 

Isso é extremamente preoct.pante. O povo do 
)istrito Federal não merece isso! 

Muilo obrigado. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o d"tSCurso do Sr. Valmir Cam
pelo, o Sr. Jefferson Peres deixa a cadeira 
da presicMncia, que é ocupada pelo Sr. Er
nandes Amorim, 4R Secretário. · 

O SR. PRESIDENTE (Emandes Amorim) -
:oncedo a palavra ao Senador Jefferson Peres, por 
O minutos. 

O SR. JEFFERSON PERES (PSOB-AM. Pro
~ncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há dias o 
enador Pedro Simon, da tribuna desta Casa, dis
!11ou a respeito de uma pesquisa feita por inslilti
ío alemã de transparência internacional, classifi
tndo o Brasil em desprimoroso quinlo lugar entra 
; países mais co~los do mundo. Evidentemente, 
sa classificação é disculfvel. Não sei que crilérios 
ram usados. Como se pode considerar um pais 
ais ou menos co~lo que o outro? 

Independentemente . desse ordenamento lala
lSO, certo é que o Brasil deve inserir-se entre os 
!is co~ptos do mundo não porque o povo brasi
ro seja mais co~o que os outros, mas pela tra
:ional, histórica e mlitissecular impunidade de que 
poderosos usufruem nes1e Pais. 

A revista Veja desta semana traz duas malé
s que realmente exe~ficam isso. Urna delas é 
Jre o ex-Presidente do Banco EconOmico. A re-
1agem descreve os aios irregulatàS, àstarrececJo.. 
' praticados pelo próprio ex-presidente do banco 
com o seu conhecimenlo são centenas de milhO
de dólares emprestados a empresas conlroladas 
o grupo tranSferidos para o exterior; vendas de 
•os do banco subavaliados para recompras poste
as com prejuízos para a instituição--: certamente 
n ganhos para os proprietários, e o Sr, Ângelo 
mon de Sá es1á af solto e vai cóntinuar sollo -; 
• ~réstimos indevidos, distribuição de -lucros 
cistentes e evasão de dMsas num lotai de R$500 
tOes; destes, R$415 milhOes desapareceram em 
isições fictícias de imóveis, co~ supetfatura
de ações e empréstimos a clientes fantasmas. 
O inglês que quebrou o Banco Barings, em 

~apura. foi. extraditado e está preso. O Sr. Ângelo 
non de Sá es1á sollo e não vai ser preso, com 
Jluta certeza 

Mais adiante a revista traz urna entrevista es
tanecedora também - se bem, o que pode estarre
cer mais alguém neste Pafs? - com o Sr. Murilo 
Mendes, dono da empreiteira Mendes Júnior, que 
usa vocabulário chulo e pornográfico que a revista 
não omite. O tempora! O mores!, diriam os roma
nos. t nesse linguajar, portanto, de baixo calão, 
como se costuma dizer, que o senhor Mendes con
fessa que havia um cartel de cinco grandes emprei
teiras que participavam de licitações. fajutas e sa
queavam este Pafs, se ·é que ainda não' o fazem. 
Por tudo isso, tenho dificuldades de destacar trechos 
da entrevista 

lo. 
A revista ISioÉ também entrevislou o Sr. Muri-

lsloÉ - Quanlo uma grande empreitei
ra gasta com propinas? 

· Mendes - Isso depende da empresa 
Tem urna ~rasa ar, que não vou citar o 
nome, que disse para um amigo meu, e se 
vangloriava de gastar US$200 mUhões por 
ano para essas finalidades. •• 

ISioÉ - Isso representava quanlo do 
faturamento? 

Mendes- Uns 20%. 

E narra os métodos nada edificantes das em
preiteiras para envolver políticos e governantes. Ou
tra pergunta: 

ISioÉ - As mulheres que o senhor tra
zia para encontros na Tranzaniazõnica eram 
da região mesmo? 

Mendes - Não me lembro. 

Ele não se lembra se eram da região, mas con
fessa que as mulheres eram levadas para esses en-
contros no Pará · 

O Sr. BennardO Cabral - Pemnite-me V. E# 
um aparte, nobre Senador Jefferson Peres? 

O SR. JEFFERSON PERES - Concedo o 
aparte a V. ExA, nobre Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. BennardO Cabral - Senador Jefferson 
Peres, V. Ex• transmite ao Senado a reportagem pu
blicada pela revista lstoÉ, onde, sem ~mbra de dú
vida, existe a noticia do crime. Como diz o especia
rrsta na matéria penal, ar está o pon1o de partida 
para que o Ministério Público detennine a competen
te instauração de inquérito poriCial para apurar em 
profundidade o que houve. Tenho certeza de que V. 
ExA, que tem sido uma espécie de denunciante assí
_duo das inconveniências que se cometem no mundo 
financeiro, sobretudo em nosso País, haverá de se 
empenhar, dessa tribuna- esta é minha sugestão-, 
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no sentido de que tal estado de coisas não fique cir
cunscrito apenas a notícia de jornal. Vamos desco
brir quais eram esses empreiteiros e quem se locu
pletava dessas propinas. Meus cumprimentos, Se
nador Jefferson Peres. 

O SR. JEFFERSON PERES - Obrigado, Se
nador Bernardo Cabral. Espero· que, inde
pendentemente da manifestação desta Casa, o Mi
nistério Público, a Procuradoria-Geral da República 
tome essa iniciativa que é de seu dever; deve agir 
de ofício. Realmente, é uma pena que este Senado 
tenha, pela segunda vez, deixado expirar o prazo da 
constituição de CPI para apurar Iii corrupção das em
preiteiras e o relacionamento promíscuo destas com 
o setor público - esta é a terceira ou quarta vez que 
abordo este tema da tribuna 

O Sr. Mendes confessa que financiou a campa
nha de muitos políticos. Num dos trechos da matéria 
onde o empreiteiro é indagado sobre ter lembrança 
de alguém a quem não havia financiado a campanha 
em Minas, ele disse que não se lembrava Acredito 
que isso até exija um pronunciamento dos políticos 
de Minas, porque acho a declaração altamente ofen
siva Evidentemente que ele não financiou todos os 
políticos de Minas, mas é o que dá a entender. 

Ele próprio reconhece que essa é uma prática 
suicida, ao dizer: 

Quando a gente admite ou se submete 
a um tipo de coisa que eleva os nossos pre
ços ao dobro do que seria razoável estamos 
cometendo suicídio. E quando eu dizia isso, 
achavam que eu era louco. A cultura do su
jeito é que só maracutaia dá resultado. 

lstoÉ - E tem muita? 
Mendes -Infelizmente, tem. 

Infelizmente, Sr. Presidente, não quisemos 
apurar. É a segunda tentativa. em duas tegislaturas, 
que alguns congressistas tentam investigar isso a 
fundo, mas parece que em muitos existe um pânico 
de que isso venha· à tona, e não sei se a República 
se sustentaria, Sr. Presidente. 

O Sr. Valmlr Campelo - Senador Jefferson 
Peres, V. Exª me concede um aparte? 

O SR. JEFFERSON PERES Concedo o 
aparte, com muito prazer, ao Senador Valmir Cam
pelo. 

O Sr. Valmir Campelo - Quero parabenizá-lo 
pelo tema que V. Exª traz. Parece que este tipo de 
comportamento está se tomando habitual: enquanto 
se está sendo beneficiado, fica-se quieto; depois, 
quando deixa de ser beneficiado, passa-se a denun
ciar. Penso que, nesse caso, ele deveria .ser o pri-

meiro a ser preso, por dois motivos, principalmente:· 
primeiro, porque é um corruptor confesso, é um réu 
confesso; segundo, pelo fato de ser cafetão. 

O SR. JEFFERSON PERES - Obrigado, Se
nador Valmir Campelo. Mas ele apenas revela o que 
todos sabemos. Alguém já afirmou com muita graça 
que, nas obras públicas de todo o País, prevalece a 
"lei do terço". Não é terço de rezar, não, Srs. Sena
dores. Pela lei do terço, em quase toda obra pública, 
1/3 é o custo da obra, 113 é a propina de governan
tes e políticos e outro 1 13 é o que se perde pelo ca
minho do desperdício. 

O Sr. Ramez Tebet- Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. JEFFERSON PERES - Pois não, nobre 
Senador. · 

O Sr. Ramez Tebet- Nobre Senador Jefferson 
Peres, desejo apenas cumprimentar V. Exª, porque 
et;se assunto, independentemente da reportagem -
e sei que V. Exª caminha nessa direção -, precisa 
mesmo ser discutido. Devemos criar legislação que 
regule definitivamente essa matéria. Considero esse 
um ponto fundamental, e sobre esse aspecto é que 
louvo a oportunidade do pronunciamento de V. Exª. 
Está na hora. realmente, de analisarmos o tema, 
bem distante das eleições. Lembro que, para a elei
ção deste ano, a matéria já está regulada pela legis
lação que votamos para vigorar somente no pleito 
municipal de 1996, isto é, trata-se de uma legislação 
que, encerrado o pleito de 1996, passa a não ter va
lor. Então, penso que teremos oportunidade e deve
mos elaborar uma lei que regulamente definitiva
mente esse assunto. Quero cumprimentar V. Exª por 
esse aspecto tão-somente, uma vez que essas críti
cas em jornais e revistas estão se tomando moda 
Meus cumprimentos a V. Exª. 

O SR. JEFFERSON PERES - Muito obrigado, 
Senador Ramez Tebel Como não estou aqui, Sr. 
Presidente, para me acumpliciar com nada. porque 
prometi em campanha que não faria nem corporati
vismo, este Senado não pode ignorar outra reporta
gem da Veja - "Para os inimigos, a Receita'. Diz
que um Senador, membro desta Casa, está sendo 
investigado pela Receita Federal porque estaria de
nunciando o Sivam e que esse Senador teria pedido 
o apoio do Presidente desta Casa, Senador José Sar
ney, de outros Senadores e de Ministros para pressio
narem a Receita Federal. Há duas situações profunda
mente erradas e comprometedoras para nós, para 
todo o Poder PúbfiCO brasileiro, se a notícia for verda
deira: primeiro, se o Governo Federal está investigan
do !.Jm Senador apenas como forma de pressão políti-
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ca, isso é bastante imoral e comprometedor; segll'l
do, sejam quais forem os motivos do Governo Fede
ral, um Senador investigado pela Receita Federal 
deve stbmeter-se a isso tranqulamente, sem medo. 

Provavelmente, votarei rontra o SIVAM. A Receita 
Federal pode investigar minha vida, minha conta bancá
ria, meu patrimônio. Não vou pedir a ninguém neste 
Senado para interlerir junto ao Secretário da Receita 
Federal. Por que hei de ser? A Receita Federal está 
fazendo o que deve. Ataque-se o Governo Federal pe
los motivos stbaltemos da investigaçao. Tudo bem, o 
Governo Federal está errado. Mas espero que o Sena
dor investigado não tenha nada a ocultar. Não tenho 
nada contra ele e não o estou acusando de nada Mas 
o Presidente do Senado nem ninguém tam o direito de 
pressionar a Receita Federal em favor de Senador ne
nhum Não estou aqui para me acumpliciar rom nada 
errado. Não ft.i eleito para Isso. 

O Sr. _Romero Jucá - Concede-me v. Ex" IJI'TI 
aparta? 

O SR. JEFFERSON PERES _ Ouço V. Ex!! 
comprazer. 

O Sr. Romero Jucá - Senador Jefferson Pe
res, V. Ex" traz, nesta tarde, um tema extremamente 
aluai, que está na mídia e que é, a meu ver, bastan
te importante, porque mexe diretamente com o con
ceito da ação pública e política do País. Gostaria de 
agregar duas observações ao que V. Ex!' afirmou e, 
antes de tazê-Jas, concordar com a importancia das 
palavras, com a seriedade do tema e com a necessi
dade de que o Governo tome cada vez mais cuidado 
com esse. tipo de ação. Na área administrativa, gos
taria de lembrar que foram dados passos importan
tes no sistema de controle da atuação do Governo. 
Depois de vários episódios de supertaturamento de 
obras e da própria CPI, é importante fazer justiça e 
ressaltar que, no ãmbRo do Governo Federal, no 
ãmbiio da execução de projetos - uma questão que 
temos vivido de perto-, o Governo tem tido o cuidado 
de estabelecer projetes, parâmetros e de avaliar as 
remessas e contratações de obras dentro desses 
parâmetros. Poderia· dar um exemplo na área da 
saúde - sobre a qual fui subrelator do Orçamento -, 
como o testemunho da seriedade com que o Minis
tro Adib Jatene vem co~o custos e aprovan
do projetos, inclusive de conclusão de obras. Absur
dos foram fenos nesta República, sem dúvida, mas é 
importante demonstrar também, além disso e das 
punições que devem ocorrer por conta desses ab
surdos, pois, na verdade, essas questões não de
vem ficar impunes, os mecanismos e os avanços 
que o Governo teve a nfvel da contratação de obras 

e da análise de parâmetros na questão dessas con
tratações. Gostaria também de fazer uma observa
ção sobre essa questão específica da Receita Fede
ral e, novamente, dar um testamunho pessoal sobre 
o Secretário da Receita Federal, Dr. Everard() Ma
ciel, que foi Secretário da Faienda de Pernambuco, 
trabalhou em diversos governos, inclusive como Se
cretário da ·Fazenda do GDF. Poderia argumentar, 
como já o fiz num episódio parecido, quando sele
vantou a suspeita de que o próprio Secretário da Re
ceita Federal estaria sendo joguete de uma negocia
ção com o então Governador do Acre, O~ei Carneli, 
naquele caso do avião que teria sido preso. Na ver
dade, um segmento da imprensa levantou a possibi
lidade de que o avião seria liberado caso o Governa
dor entrasse no PFL, o que causou um certo frisson 
neste plenário. Posteriormente, no entanto, verificou
se que isso não condizia com a realidade. Entendo 
da seriedade da área financeira do Governo, do Mi
nistro Pedro Malan e do Secretário da Receita Fede
ral, Everardo Maciel. E, conhecendo Everando Ma
ciel como conheço, jamais poderia imaginar ou des
confiar que S. Ex" estaria sendo um instrumento po
litico para pressionar esse ou aquele Senador. Por
tanto, gostaria de dar este testemunho, por entender 
que, no afã de se debater a questão do Sivam, de se 
procurar manchetes jornalísticas, algumas vezes co
metem-se alguns deslizes, algumas injunções ou al
gumas acusações levianas que, na verdade, tentam 
mactiar a honra de determinados homens públicos. 
No caso de Everardo Maciel, essa questão não pro
cede. No entanto, requeiro, como V. Ex", um pedido 
de infonmações da Receita Federal, exatamente 
para que não fique no ar toda essa desconfiança 
contra a atuação do referido órgão. Tenho certeza 
de que nem o Senador nem a Receita Federal de
vem temer, pois o Presidente da 'República não usa
ria de tal artifíciq para pressionar quem quer que 
seja nesta casa Legislativa ou em qualquer outro 
segmento públic<>. Eram éstaS as observações que 
gostaria de fazer. Muito obrigado. 

O SR. JEFFERSON PERES Como disse há 
pouco, não estou enca!lllando a matéria da revista, 
mas, quando ela -é divulgada, precisa de esclareci-
mentos, Sr. Presidente. · 

Todas as infonmações que tenho a respeiio do 
Sr. Everardo Maciel lhe são favoráveis. Trata-se de 
um funcionário altamente co111J91ente e probo. Por 
isso, ele está devendo um desmentido à Nação, e o 
Senado também deve um desmentido no sentido de 
que não está pressionando o Secretário da Receita 
Isso, repito, é muito CO!lllrometedor para esta Casa 
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Como se não bastasse essa série de episódios 
ominosos, Sr. Presidente, vem ainda o desse triste 
empresário chamado Gilberto Scarpa Coisa mais 
degradante esse episódio para um país como o Bra
sil! Um cidadão que dá uma festa de R$2 mH hões no 
exterior, um exibicionista- talvez um caso até freu
diano -, que paga cachê de R$1 00 mil a atrizes para 
comparecer à sua festa, um rega-bole internacional, 
além de brega Nem bom-gosto, sequer, o cida:fão 
tem. E~ que esse cida:fão está sendo acio
nado pela Receita Federal, pelo INSS e que deve cer
ca de R$50 milhões de empréstimos ao BNDES. 

Essa é a triste face de, pelo menos, uma parte 
do empresariado nacional. Esse estranho capitalis
mo, sem capital e sem risco, vivendo de dinheiro pú
blico, embolsando os lucros. As empresas depois 
abrem falência e eles continuam ricos. Que país é 
este, meu Deus! 

O Sr. Eduardo Supllcy - V. ExA me permite 
t.mapar!e? 

O SR. JEFFERSON PERES - Ouço V. ExA 
comprazer. 

O Sr. Eduardo Supllcy - Senador Jefferson 
Peres, primeiro, quero apoiar integralmente o apelo 
que V. ExA faz no sentido de as auloridades do Mi
nistério Público, da Justiça, dos órgãos do Executivo 
efetivamenta darem um basta a procedimentos 
como os que caracterizaram as açOes, seja de Ân
gelo Calmon de Sá, de Murilo Mendes ou de Gilber
to Scarpa É preciso que haja conseqOência nas 
açOes do Ministério Público perante a Justiça. Que 
ela seja efetivamente igual para todos os brasileiros. 
Em seglU'ldo lugar, ressalkl também a importância 
do assunto que ora V. ~chama a atenção. É incrf.. 
vel que, exatamente às vésperas da votação do Pro
jeto de Resolução que auloriza o financiamento do 
Sivam, venha à baila a informação de que a Receita 
Faderal, só agora, resolveu averiguar a procedência 
do patrimOnio, bem como sua regularização, com 
respeito a um dos membros desta Casa, o Senador 
Gilberto Miranda É fato que o Senador Gilberto Mi
~nda em algumas ocasiões declarou- isto foi regis
trado pela imprensa - que sabia de informações im
portantes sobre possfveis ·vantagens recebidas por 
tal ou qual pessoa. S. ~ chegou a afirmar que sa
bia quem teria ganho alguma coisa Desde então, no 
âmbito do Senado, diversos Senadores ficaram 
aguardando a possibilidade do Senador Gilberto Mi
randa trazer essas informações, bem como o seu 
testemunho sobre o que averiguou pessoalmente 
em viagens aos Estados Unidos - onde visitou a 
Base Aérea de Virgínia, local onde a própria Aayt. 

heon tem equipamentos instalados, semelhantes ao 
Projeto Sivam -. à Rússia, à Ucrânia. Em seu relató
rio, lido na Comissão de Assuntos Econômicos~ S. 
Ex" demonstrou o quanto havia mudado de opinião, 
propondo que fosse cancelado aquele Projeto de 
Resolução que, em 21 de dezembro de 1994, ele 
próprio, como Relator, aprovou. Diante das informa
ções que colhera em suas viagens, diante dos fatos 
que vieram à tona, inclusive da revelação das con
versas eletrônicas entre o Embaixador Júlio César 
Gomes, Chefe do Cerimonial, e o Sr. José Affonso 
Assumpção, Presidente da Llder e representante da 
Raytheon, eis que ele resolveu modificar fortemente 
seu ponto de Vista. No 'dia seguinte ao seu novo 
voto, o Senhor Presidente da República, Fernando 
Henrique Cardoso, revelou, aos líderes da base go
vernamental - e eu pn5prio ouvi Sua Excelência afir
mar -. a sua estranheza diante dessa mudança. Afi
nal, o Senador havia formulado ao Presidenta uma 
sugestão,' re~erando-a perante o Ministro da Aero
náutica, o Ministro-Chefe da Secretaria da SAE e o 
Coordenador do Projeto S~am. Por isso, a estranhe
za do Presidente. Seria irl'!JOrtan!e que pudéssemos 
ouvir o relato do Senador Gilberto Miranda ·sobre es
ses fatos. S. Ex• tem preferido, desde então, não de
bater o ·assunto. Eis que agora surge essa noticia 
Então, avalio que seja exlremamente importante que 
obtenhamos o devido esclarecimento. Será verdade 
que as autoridades do Governo Federal estão, só 
agora, fazendo aqulo que deveria ser o et.mprimen
to regular do dever, confonne chama atenção V. 
ExA? Será que qualquer Senador nesta Casa deixàrá 
de dizer o que sabe? Deixará de expressar o seu 
sentimento, a sua razão, a sua vontade, o seu volo, 
em função de pressões dessa natureza e- não pelo 
mérito daquilo que estamos a examinar? O brado de 
V. ExA é extremamente importante; É preciso' que 
essa matéria fique inteiramente esclarecida antes da 
votação da Resolução do Projeto Sivam. 

O SR. JEFFERSON PERES- A propósito, Se
nador Eduardo Suplicy, já que V. ExA citou o Sena
dor Gilberto Miranda, a reportagem da Revista Veja 
atribui a S. Ex", não sei se é verdade, a seguinte' fra
se: "Eu sei muita coisa, eu sei maiS do que o Pl!dr'O 
Collor. Eu sei quem deu o quê, para quem, na eam-
pariha eleitoraL• ·' · · 

Isso é muito grave. O Senado ficará a espera 
de um esclarecimento da Direção da Casa, do· Sena
dor Gilberto Miranda, da Receita Federal, do GOver
no, porque fatos como esses não· podem ser denun
ciados e esta Casa fingir que deles não tornoti co
nhecimento. Não podemos ficar-cillados diante 'dis-
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so. Temos que agir, porque parece que este Pafs 
está mudando, queira Deus esteja mesmo mudando, 
não seja. apenas aquela mudança de que falava o 
Prfncipé de Lampedusa: "Muda a pena para que 
tudo continue como sempre foi". É difícil, Sr. Presi
dente, pensar em uma regeneração de costumes 
neste Pafs quando os exel'l'liJios vêm do alto. É difícil 
pedir honestidade do pequeno funcionário, das pes
soas do povo quando eles olhas os Scarpas, os 1m
gelos Calmon de Sá e outros, tomam conhecimento 
dessas coisas e sabem que as penas da lei jamais 
se abaterão sobre eles •. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (MLifo 
bemQ 

O SR. PRESIDENTE (Emendes Amorim) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar Dias, 
por 20 minutos. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero iniciar 
agradecendo aos trinta Senadores que subscreve
ram a minha emenda, que obriga o Governo Federal 
a realizar .licitação p(t)lica para a contratação do 
Projeto Sivam. Sei que outros gostariam de ter assi
nado a emenda, mas, por razões diversas, deixaram 
de fazê-lo. A minha compreensão àqueles que, mes
mo tendo vontade de assiná-la, não o fizeram. 

Já que amanhã a Comissão estará rei.Jnida 
para votar o relatório do Senador Ramez T ebet, nes
ta tarde quero fazer algumas considerações sobre o 
relatório, sobre a emenda e sobre o Projeto Sivarn. 

Hoje, a imprensa publica, dando como certa, a 
aprovação do relatório na Supercomissão, constitui
da para analiSar especificamente o Projeto Sivam, 
com uma larga vantagem, atendendo, desta forma, o 
desejo do Governa. · · ·· --

Com todo respeito ao Senador Ramez T ebet, 
quero dizer que me decepcionei, porque vi que. as 
resoluções aprovadas pelo Senado valem até· quan
do o próprio Senado quiser. Ci10 dais pontos impor
tantíssimos do relatório, que atestam o que afirmo 
agora: a excepcionalidade que foi dada para que 
uma resolução .de 1989 do Senado pudesse ser dri
b!ada, esquecida, ignorada, e desta forma, o Proje1o 
Sivam pudesse ser aprovado da forma que está pos
to. É que uma resolução de 1989 do Senado proíbe 
que o órgão ou. que a empresa contratada seja o 
agente financiador. E a Raytheon é o agente finan
ciador dela própria, da execução de parte da obra, 
de um valor próximo a US$230 mahões do total do 
projeto. Do relatório ficou claro que, se os Senado
res aprovarem-no, estarão confirmando que as reso-

luções que aprovamos aqui valem até quando o Se
nado quiser e até quando interessar ao Governo, 
como neste caso. A resolução então estará sendo 
rasgada para que se dê margem e abertura para a 
contratação do Projeto Sivam como está A Rayt
heon poderá financiar-se denlro das obras que irá 
executar. 

A outra excepcionalidade é em relação à lei 
aprovada pelo Congresso, e peço esçusas por não 
citar agora o número desta lei, porque cheguei agora 
de viagem e deixei todo o material no gabinete. Exis
te uma lei, aprovada pelo Congresso Naciooal. que 
proíbe que o Banco do Brasil seja o agente repassa
dor destes empréstimos. E novamente o relatório do 
Senador Ramez T ebet abre essa poSSibilidade, por
que, se o aprovarmos, estaremos aprovando esSa 
excepcionalidade, e essa lei também não· será oiJe.: 
decida, não será atendida, já que o Senado Federal 
aprovará o empréstimo do Sivam com o Banco do 
Brasil, que será também o agente repassador dos 
recursos captados junto à Raytheon e aos outros fi
nanciadores. 

Essas duas excepcionalidades me cheiram 
como urna arrumação para que o projeto seja apro
vado corno está E nós é que estamos aqui - digo 
nós, como Senado, porque não me incluo entre 
aqueles que votarão a favor do relatório. Não fos
sem essas duas justificativas, teria outras inúmeras 
para votar contra o relatório e, desta forma, contra. o 
Projeto Sivam corno está colocado e contra o desejo 
do Governo. Até agora ainda não me foi explicado 
qual a motivação do grande empenho do Governo 
em empurrar no Senado, goela alíaixo, um projeto 
tão denunciado, tão criticado, com tantas dúvidas, 
com tantes denúncias e que será, segundo a im
prensa divulga hoje, arrovado por larga vantagem 
de votos na Comissão. 

O Sr. Pedro Simon _ V. Ex" me pennite um 
aparte? ' 

O SR. OSMAR DIAS- Senador Pedro. Simon, 
com mt.ita satisfação, concedo-lhe o aparte. 

O Sr. Pedro Simon-, Quero trazer minha total 
solidariedade a V. Ex". Já que cheguei tarde, gosta
ria de apartear o ilustre Senador do Amazonas, por
que está dentro do contexto. O que a revista Veja 
está plblicando e que envolve essa matéria é algo 
que exige uma resposta. Temos um Senador daRe
polllica, uma figura conhecida, que não aPareceU da 
noite para o dia. É um empresário de grande prestí
gio, com alto conhecimento, todos sabem disso, e 
ele foi eleito, por unanimidade, para Presidente da 
Comissão de Economia do Senado Federal, em ja-
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neiro do ano passado, todo mundo acolllJélnhou 
isso também. Ele foi urna das pessoas que teve par
ticipação, movimentação dentro do Senado e dentro 
da Bancada do PMDB. Quanto à sua vida pessoal, o 
que ele tem ou deixou de ter, como é-que ele ficou 
ou deixou de ficar rico - vo_u lhe ser muito sincero -, 
a Receita Federal tem condições de apurar isso. 
Não apenas em relação a ele, mas a muita gente. 
Fortunas que apareceram da noite para o dia - di
zem que levou uns 15 anos .•. A lei pennite investigar 
inclusive fortuna de acordo com a manifestação de 
riqueza Por exemplo, o Governo agiu bem com rela
ção àquele cidadão que fez urna festa espetacular 
no Uruguai, em Punia dei Leste. Verificaram que o 
cidadão estava devendo. Ele fez uma festa, gastou 
R$2 milhões, mas está devendo R$8 milhões para o 
Fisco. Ele deu uma demonstração de riqueza, o Go
verno averiguou, fazendo com que ele preste con
tas. De repente, o Sr. Gilberto Miranda está na tribu
na, debatendo, analisando e dizer .do fatos como ter 
conversado com os russos e americanos, e estes 
provaram que aquele projeto é superado, pode ser 
fei1o pela metade do preço. De repente, sem mais 
nem menos, a Globo, há um mês, dedicou dois es
paços de televisão à vida desse cidadão, e vem se 
dizer que a Receita Federal está em cima dele! Po
dia esperar um pouco, para votarmos o Projeto Si
vam e, depois, sim. Na verdade, o Sr. GUberlo Mi
railda silenciou. As afinnativas dele haviam sido tão 
graves que o Presidente da Supercomissão afirmou 
que S. Ex" teria que vir aqui para depor. E concordei 
com isso. Faz S. Ex• aquelas afinnativas e embarca 
no avião! Deu S. Exª um parecer e ainda é o Relator 
da Comissão de Economia! Então, o cidadão dá um 
parecer da Comissão de Economia contra o projeto, 
de repente, começa a manifestar-se a favor do pro
jeto, e, agora, dizem que estão investigando, em de
talhes, a vida do Sr. Gilberto Miranda Agora?! Isso 
não fiCa bem para nós, que conhecemos o Governo 
Federal e o Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
Não é o eslllo do Senhor Fernando Henrique Cardo
so, não é o estilo da socialdemocracia, não é o estilo 
do governo democrata, não é o estilo do Governo 
Fernando Henrique Cardoso, que diz: "Provem-me 
se há alguma coisa errada porque, se houver, serei 
o primeiro a ser contra." Pois o cidadão quer provar 
que há algo errado e, agora, estão investigando a 
vida dele? t como diz a Biblia: "Há momento para 
tudo. • Há momento para investigar o Sr. Pedro Si
mon, se S. Ex~ é ou não honesto; há momento para 
investigar o Sr. Gilberto Miranda ou quem quer que 
seja. Neste momento, estamos investigando o Si-

vam e, de repente, silencia a voz do Sr. Gilberto Me 
randa; não fala! E, cá entre nós, nem pode falar ... 
De repente, silenciou o st. Gilberto Miranda Quem 
é que tem coragem neste País? Estão af dois espa
ços, não são duas notícias, são dois espaços no 
Jornal Nacional, entre dois comerciais. De repente 
o Jornal Nacional descobriu quem era o Sr. Gilber· 
to Miranda; foram lá, descobriram a ilha, etc como 
se ninguém soubesse disso. Esse cidadão que aq~ 
está, que é amigo íntimo do Presidente José Samey, 
que é meu amigo, o quai admiro e todos o conhe
cem; toi eleito Presidente da Comissão de Economia 
por unanimidade, e investigou, denunciou o Projelo 
Sivam e está,- agora, dizendo coisas sérias sobre o 
Projeto Sivam. Acho que é hora de responder aos 
argumentos dele. De repente, a revista Veja publica 
uma matéria: "Os inimigos da Receita". Olha, per· 
doem-me, mas estou de acordo com o ilustre Sena· 
dor Jefferson Peres, do PSDB do Amazonas, Isso 
realmente não fiCa bem para ninguém. Ninguém ga· 
nha com isso. Fica mal para o Presidente da Repú· 
blica, para a Receita Federal, para o Senado, fica 
mal para todos nós. Essa é uma matéria muita séria, 
mui1o grave e, em democracia, isso não acontece. 
Em democracia, Isso não acontece, repilo. Há hora 
para !Judo. Se o Sr. Gilberto Miranda, de repente, re
solveu se insurgir, gritar, berrar e protestar, sei lá eu 
se ele está certo ou errado. t hora de responder a 
ele. Se ele tem contas a apurar, se ele tem probJe. 
mas com o Fisco, há 1 O anos, para mostrar como 
comprou a ilha, se tem dinheiro no nome dele ou 
não tem, isso o Governo teve 1 O anos para apurar e 
tem mais 20 para investigar, mas não agora Isto que 
a Veja está publ'ocando é pressão, é coação, no senti
do apenas de o Sr. Gilberto Miranda não falar mais. 
Vou ser mui1o sincero: amanhã. V. Ex' ou eu, seja lá 
quem for, também não falará mais, porque, poderemos 
ser alvo do FISCO, ou poderemos ter uma dívida com o 
Banco c;fO Brasil e não sei mais o que, e vão oo nosso 
encalço. Isso é mui1o sério! O que a Veja está ptbli
cando é mui1o sério e o Governo tem que dar uma res
posta imeárata. Eu quero ver, antes de votar, o Sr. G~ 
berto Miranda ir à !ribuna e ter a coragem de confim1ar 
ou não o que ãrz 'com relação oo Projeto Sívam. De
pois eu quero saber da vida do Sr. Gilberto Miranda 
Hoje, até votar o Projeto Sivam. não me interessa 
quem é o Sr. Gilberto Miranda. Não me interessa se 
ele é um Senador da Rep(blica, que representa o 
Amazonas, que foi eleito, por unanimidade, Presidente 
da Comissão de Economia, que apresentou o relatlrio. 
Quero resposta ao rela1ório. A vida do senhor Gilber· 
to Miranda, vamos investigar depois. 
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O SR. OSMAR DIAS - Senador Pedro Simon, 
concordo que não pode ser só coincidência a inves
tigação da Receita neste momento. Parece-me que 
o Senador Gilberto Miranda é um empresário bem
sucedido, como diz ser, e que a imprensa assim no
ticia, hã mais de 15 anos. Por que só agora esta in
vestigação? Concordo que isso não pode ser só 
coincidência. 

De qualquer forma, há aqueles que poderão 
continuar falando. Eu continuarei a falar. Até se a re
vista Veja, a Receita Federal, quem quer que seja e 
queira investigar a minha vida, poderá fazê-lo, pois 
só me estimtdarão a falar, com toda certeza, contra 
o Projeto Sivam. Assim como o faço neste momento, 
a respeito do relatório do nosso eminente Senador 
Ramez Tebet No relatório de S. Ex"-, cria-se excep
cionalidade à lei. Ao aproveitar o seu aparte, bus
quei a Lei n"- 7.492, que é a Lei do Colarinho Branco, 
no seu art 17, onde vemos claramente que o Banco 
do Brasil jamais poderia ser o agente repassador, 
não fosse a exCepcionalidade criada pelo relatório 
do Senador Ramez Tebel Se o Senado aprovar o 
projeto, assim o será. Como, também, a própria Re
solução do Senado, de 1989, que proíbe que a 
Raytheon seja financiadora de parte do projeto, por
que éla é a própria executora. Mas estamos aqui 
com o Senado aprovando um relatório que vai sim
plesmente revogar uma resolução e uma lei, criando 
a excepcionalidade. 

Não vi, no relatório, referência alguma às irre
gularidades que retiraram a Esca, porque elas são 
praticamente as mesmas que hoje cercam a outra 
empresa que substitui, a CG-Sivam. Não há referên
cias a esse falo, que, para mim, deveria receber um 
tratamento igual. Se a Esca foi eliminada por irregu
laridades, tais irregularidades deveriam servir para, 
também, eliminar a outra empresa. 

Também não vi no relatório, pelo menos de for
ma consistente e convincente, referências aos 6 U!
cionários que compunham a comissão cje 9 mem
bros e que procederam à escolha da Raytheon e à 
escolha da Esca. Eles estavam sendo remunerados 
pela Esca e, por sua vez, tinham um contrato ante
rior à escolha com a Raytheon. Evidentemente, 
quem escolheu a Esca escolheu a Raytheon. Se 
quem escolheu a Esca estava sendo pago por essa 
mesma empresa, e se a Raytheon tinha um contra
to com a Esca, está tudo no mesmo balaio. Então, 
teríamos de ter o mesmo tratamento também em re
lação à Raytheon. 10: assim que penso, com todo o 
respeito àqueles que raciocinam em contrário. Não 
vi o relatório tratar deste assunto. 

O Sr. Elcio Alvares _ V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. OSMAR DIAS _ Concedo o aparte ao 
nobre Senador Elcio Alvares. 

O Sr. Elcio Álvares _ Estamos tendo hoje, 
aqui, uma préliminar do debate de amanhã. Gosta
ria, neste momento, com toda a ênfase, com todo o 
vigor, de colocar, em relaçãÕ às críticas que estão 
sendo formuladas, algumas objeções determinadas 
exclusivamente pela verdade, pelo Texto Constitu
cional e pela natureza da mensagem do Governo. 
Em primeiro lugar, gostaria de responder ao Sena
dor Pedro Simon. Estranho, sinceramente, a coloca
ção do aparte do meu eminente amigo, repre
sentante do Rio Grande do Sul, porque ninguém me
lhor do que o Senador Pedro Simon conhece todo o 
desenvolvimento de uma intimidade com o Governo. 
Acho que ninguém melhor do que S. Ex• conhece o 
modo de agir do Presidente Fernando Henrique Car
doso. Respeito a publicação dessa matéria da revis
ta Veja, porque vivemos num clima de inteira liber
dade democrática, inclusive em relação à imprensa; 
e ela não pode ser caracterizada como matéria que 
impute, de salda, ao Presidente da República uma 
atitude menos digna de usar instrumento da Receita 
Federal para atingir um Senador ou quem quer que 
seja. Aí não é o caso do Senador, não, é o de qual
quer cidadão comum E· este tipo de ação, evidente
mente, não faz o gênero do Presidente da Repúbli
ca. O Presidente Fernando Henrique Cardoso, como 
Senador, como Presidente, tem um paradigma de 
vida e ninguém, talvez nem mesmo o Senador Pe
dro Simon, o conheça mais do que eu •. Meu relacio
namento com o Presidente começou aqui no Sena
do desde o primeiro dia do meu mandato até o mo
mento em que ele assumiu a Presidência da Repú
blica. Dizer-se que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso dá apoio a· qualquer tipo de ação fiscal que 
vise a atingir Senador ou a qualquer outra pessoa 
não tem cabimento. Lamento que S. Ex"-, o Senador 
Gilberto Miranda, não esteja aqui no plenário. Tenho 
uma grande estima por S. Ex• e acho desagradável 
debatennos o assunto na ausência desse colega, 
porque, sem entrar ainda no mérito da questão, en
tendo que seria no mínimo um gesto ético nosso em 
relação do Senador Gilberto Miranda Quero deixar 
claro e isso eu conversei com o Presidente Fer
nando-Henrique Cardoso _ que não há, de modo al
gum, ação por parte do Presidente da República A 
ação fiscal, não quero discuti-la ainda, porque tam
bém não conheço o mérito. As informações, eu as r. 
em uma revista. bem como os demais Srs. Senado-



442 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

res. Agora, é muita coincidência: nessa ação contra 
o Projeto Sivam, agem com uma velocidade incrível, 
espantosa. E não são os que defendem o Projeto Si
vam que trazem o assunto a debate _ a(_que é im
portante -, são aqueles que estão contra o projeto. 
Respondendo ao Senador Osmar Dias, gostaria de 
dizer que o projeto não está sendo enfiado goela 
abaixo e que há uma carta do Presidente da Repú
blica, que vem perante o Plenário desta Casa e ex
põe sua posição. Respeitamos a opinião isolada de 
cada um. Existem razões, sobejas razões _ e ama
nhã ocuparei a tribuna como líder do Governo _ 
para situar a posição daqueles que estão a favor do 
andamento do Projeto Sivam. E para deixar a situa
ção inteiramente dirimida _ o Senador Osmar Dias 
está com apreensões -, quero deixar claro o seguin
te: a redação da mensagem que nós estamos discu
tindo precisa ser lida pelos Srs. Senadores. Essa 
mensagem é muito simples, Senador Osmar Dias. 
Ela aconselha a substituição da Esca por um ente 
do Governo, não na sua ação de fazer, mas, princi
palmente, em tudo aquilo que está determinado atra
vés de resoluções. E se fala como se não existisse 
um contrato com a Raytheon, um contrato de finan
ciamento. Isso já é fato consumado desde o dia 27 
de dezembro de 1994. Alguma coisa, se houver, em 
relação a esse f>rojeto Sivam _ e o Presidente não é 
nenhum ingênuo _ o Presidente de maneira alguma 
iria assumir uma responsabilidade se não tivesse 
noção, inclusive pela responsabilidade do seu cargo. 
Se amanhã houver alguma irregularidade, Senador 
Osmar Dias e todos os Senadores que estão aqui no 
plenário, há o Tribunal de Contas da União. Não me 
parece a essa altura que a competência do Senado 
extrapole no sentido de invadir a seara do Tribunal 
de Contas da União. E confio no TCU. Penso que o 
Tribunal vai acompanhar esse projeto com Ioda a 
atenção e com um detalhe: quando se levantou no
vamente a mesma toada que agora encontra eco 
nas palavras do Senador Osmar Dias, o mesmo Mi
nistro que está enCarregado de ser o Relator teve a 
dignidade de dizer, no pronunciamento efetuado no 
dia da instalação do Tribunal de Contas da União, 
que num melhor exame ele constatava que o caso 
do Sivam obedeceu a todas as normas legais na es
colha das firmas, inclusive da Raytheon. Então, que
ro dizer o seguinte: obscureceu-se o lado do Hibu
nal de Contas da União; serviu na hora em aquele 
Tribunal, evidentemente, deu uma posição que _ ao 
sentir daqueles que combatem o projeto _ era boa 
Então, neste instante, perante os Srs. Senadores da 
República, assumo o compromisso do meu dever: 

estou estudando o assunto com profundidade, como 
sefl"!Jre faço, pana defender abertamente o Projeto 
Sivam e demonstrar claramente que se está fazendo 
mwla espuma em tomo desse Projeto. Sentimos 
que o movimento se instala E devo dizer, Senador 
Osmar Dias e Senador Pedro Simon, que na quinta
feira ou sexta-feira, em companhia de alguns Cole
gas, já tinha conhecimento dessas matérias. E mais 
além _lamento que o Senador Roberto Requião não 
esteja aqui -, existiam gravações que ainda não 
eram conhecidas. Há uma seqüência de fatos _ isso 
é iniltxlível _ visando torpedear o Projeto Sivam. 
Cada evenlo transforma-se e encontra repercussão. 
Cheguei ao plenário na metade do seu pronuncia
mento e não assisti aos outros apartes. V. Ex" é um 
Senador por quem tenho o maior respe~o e estima, 
e pelo Senador Pedro Simon, todos sabem, tenho 
arn~de fraterna e admiração permanente. Entre
tanto, sinto que vai sendo criado um clima contra o 
Projelo Sivam e, se não houver uma palavra vigoro
sa d:l Governo, que agora, neste momento, inicio, 
diria sinceramente: às vezes, os falos, que são ape
nas mumnúrios, sussurros, transformam-se em ver
dade. Portanto, Senador Osmar Dias, o Governo 
não está, de maneira alguma, enfiando o projeto 
pela goela abaixo. Esta Casa tem uma tradição de 
estudo, é constituída de homens por quem temos o 
maior respeilo e admiração. O resultado do Projeto 
Sivam, examinado o parecer do Senador Ramez Te
bel, não tenha dúvida, será resultado de um exame 
minucioso, judicioso. Portanto, faço um apelo since
ro. Amanhã vamos ter o projelo Sivam na pauta e 
vamos debatê-lo. Com a responsabilidade que te
nho, como Líder do Governo, estou preparando exa
tamente aquilo que é o ponto de vista do Governo. 
Um d:ls assunlos que merecerá nossa atenção _ 
quero antecipê-lo agora, ponque o debate já se ini
ciou_ trata do _repúdio veemente a qualquer versão 
que iflllule ao Presidente da República interesse ou 
motivação para agilizar procedimentos de fiscaliza
ção contra o Senador Gilberto Miranda Quero dei
xar claro que eu, como um democrata, como um ho
mem de visão de problemas, por intermédio da ma
neira mais ampla de examiná-los, repudiaria não a 
ação contra um Senador dá República, mas contra 
qualquer cidadão brasileiro. Ninguém admite isso. 
Não está na índole do nosso comportamento; não 
está na história de vida de Fernando Henrique Car
doso e, muito menos, seria um procedimenlo odioso, 
até certo ponto digno do nosso repúdio, se- tivesse 
qualquer foro de verdade. Não existe. Neste instan
te, aos meus colegas que levantaram a hipótese, 
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faço essa colocação porque ela é inteiramente con
sentânea com a verdade. Em nenhum momento o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso tomou qual
quer atitude visando a atingir o Senador Gilberto Mi
randa ou a adotar procedimento que pudesse, de 
uma maneira ou de outra, influenciar o julgamento 
da Casa 

O SR. OSMAR DIAS Sr. Presidente, observo 
que a luz do painel já está acesa avisando que o 
meu tempo está esgotado. Ocorre que o aparte do 
Senador Elcio Alvares foi longo e do Senador Pedro 
Simon também. Não preciso contar isso a V. Ex". 
Peço, então, a compreensão da Mesa. Farei tudo 
para encerrar o mais rápido possível meu pronuncia
mento. 

Quero dizer ao Senador Elcio Alvares, Lfder do 
Governo, a quem respeito, que me respeita também, 
que tem sido sempre muito elegante comigo;" que 
não sou dáqueles que se convence com sussurros, 
fofocas e hipóteses. Tenho uma convicção formada 
e quando ela se forma, Senador Elcio Alvares, nem 
os sussurros, nem as fofocas, nem a veemência po
dem demovê-la 

A convicção que tenho do Projeto Sivam está 
muito bem formada sobre fatos, e eles são mtito 
mais fortes do que a veemência, por mais forte que 
seja, do Líder d!l governo, ou de qualquer argumen
to que não apresente resposta a pelo menos três 
ques!Oes. que me levaram a eláborar a emenda, 
subscrita por trinta Senadores; portanto, não foi urna 
emenda tão inócua assim. Trinta Senadores coloca
ram a sua assinatura pois acreditam que esse é o 
caminho: fru<er licitação. 

O primeiro fato que gostaria de colocar é que 
há uma dúvida sobre o preço do projeto, ou seja, so
bre o custo do projeto que monta em US$1 bilhão 
435 milhões, valor este que consta no contrato com 
a Raytheon. 

A Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência _ muito respeitada por todos os Senadores 
e pelo Presidente da República, que antes de ser 
Presidente da República ia debater na SBPC, ia 
apresentar suas teses da socialdemocracia e citava 
a SBPC em seus discursos, inclusive durante a cam
panha eleitoral, como urna entidade de respeito _ 
essa mesma SBPC diz que se fizermos licitação pú
blica o projeto vai custar US$500 milhões a menos. 

Li umà entrevista em que o Presidente da Re
pública dizia que administra um Orç<imen!O de 
US$400 milhões. Quem administra um orçamento 
de US$400 milhões para todo o País deve estar inte
ressado em economizar US$500 milhões num proje-

to apenas, para que o seu orçamento de execução 
de obras, inclusive no campo social, possa ser 
acrescido, possa ser ~ado. Essa dúvida ainda 
não me foi tirada, apesar das fofocas, dos sussurros 
e da veemência do Líder do Governo. 

O segundo ponto que quero colocar, Senador 
Elcio Alvares, é que a ptópria SBPC, num relatório 
circunstanciado e detalhado, ÕIZ que dos US$935 
milhões que custaria o projeto, caso fosse feita urna 
licitação pública, ou seja, US$500 milhões a menos, 
cerca de US$530 milhões poderiam ser executados 
por empresas nacionais. Essa é uma troca que tam
bém não entendo. Por qlKl trocar mais de 60% do 
projeto em execução por empresas nacionais para 
dar simplesmente a uma empresa estrangeira, uma 
empresa americana, que ficará com 100% do projeto 
e já se noticia pela imprensa que ela subempreitará 
essas obras ou parte delas para empresas nacio
nais? Ora, se as empresas nacionais não são capa
citadas para assumirem parte do projeto, como a 
Raytheon subempreitará as empresas nacionais? 
Essa é outra questão q!Kl rião foi respondida duran
te todo o debate nesta Casa, nem pela carta do 
Presidente da República, nem pelos discursos do 
Líder do Governo, nem por ninguém que defende 
o projeto, pelo menos para mim. E eu não me con
sidero ignorante. Ouço os discursos _ e ouço to
dos, pois estou todos os dias ·aqti _ e nenhum de
les me convenceu, pelo menos em relação a es-
sas duas dúvidas. . 

E a outra dúvida qlKl se levanta é a questão 
da soberania nacional. É daro que uma empresa es
pecializada em projefos de tecnologia de ponta, 
como a Ray!heon, de posse de infomnações, dados 
e elementos sigilosos a respeito de um patrimõnio 
que é considerado não apenas nacional, mas um 
patrimônio mundial, em primeiro lugar, processará 
essas informações, devolverá ao Brasil aquelas que 
lhe interessar e ficará com as que julgar convenien
tes à empresa e ao governo americano. 

Essas três questões não estão respondidas 
para mim; portanto, continuo com a convicção de 
que minha emenda é o caminho para que o Senado 
restabeleça a regularidade nesse projeto. 

Sr. Presidente, tinha mais a falar, mas os apar
tes foram longos e entendo que V. Ex" gosta de 
cumprir o Regimento, assim como eu. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, 
o Sr. Emandes Amorim, 4.2 Secretário, deixa 
a cadeira da presidéncia, que é ocupada 
pelo Sr. José Scmey, Presidente. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY _ Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação como Líder 
do PT. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) _ Peço a 
V. Ex' que me pennita iniciar a Ordem do Dia, pois 
já estamos atrasados dez minutos. Em seguida, da
rei a palavra a V. Exª. 

O SR. EDUARDO SUPLICY _ Pois não, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) _ Esgota
do o tempo destinado ao Expediente. 

Sobre a mesa, requerimento que será fido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador José Eduar
do Dub'a. 

t: lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N"94, OE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, nos termos regimentais, a inser

ção' em ata de um voto de pesar pelo falecimento, 
em Salvador, Bania, do etnológo e fotógrafo Pierre 
Vergar, há cinqüenta anos fixado no Brasil, e dedica
do estudioso da cultura afro. 

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1996. -
Senador Josaphat Marinho •. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota-
ção. . 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. 

(Pausa) 
Aprovado. 
Sobre a mesa, nequerimento que será fido pelo 

Sr. 12 Secratário em exercício, Senador José Eduar
do Dub'a. 

~ lido o seguinte: 

REQUERIMENTO NO- 95, OE 1996 

Senhor Presidente, . 
Requeiro, nos termos dos arls. 49 e 50, inciso 

X, da Cons!ittição Federal, combinados com o arL 
216 do Regimenfo' Interno do Senado Federal, se
jam solicitadas ao Ministro Chefe da Casa Civil as 
seguintes infomnações: 

1. Cópia das atas das reuniões realizadas en
tre o Presidente da República e seus Ministros rela
cionadas ao Sistema de Vigilância da Amazônia -
SIVAM. 

Justificaçao 

Considerando estar o Senado Federal anali
sando a possibilidade de autorizar o Poder Executi-

vo a contratar operação de crédito externo para a 
implementação do projeto Sivam; 

Considerando declarações do ex-Presidente 
Itamar Franco onde afirma a existência de atas se
cretas contendo dados reveladores sobre o projeto 
Sivam; 

As informações aqui solicitadas são de funda
mental importância para que os Senhores Senado
res passam cumprir suas atribuições constitucionais. 

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1996. -
Senador Eduardo Suplicy. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) _O reque
rimento lido será despachado à Mesa para decisão, 
nos termos do inciso III do art 216 do Regimento ln
temo. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) _Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 4, DE 1996 

(Em regime de urgência, nos termos do art 353, 
parágrafo único, do Regimento lnierno). 

DiScussão, em turno único, do Projeto de Lei 
··da Câmara n24, de 1996 (n" 1.156/95, na Casa de 

origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5" 
da Constituição Federal, tendo 

_ Parecer sob n" 26, de 1996, da Comissão de 
Constituiçao, Justiça e Cidadania, favorável ao 
Projeto, com emendas n2s 1 a 6 _ CCJ, que apre
senta; e 

- _ Recurso sob n2 1, de 1996,. do Senador Pe
dro Simon e outros senhores Senadores, no sentido 
de que as emendas não acatadas pela Comissão 
sejam submetidas ao Plenário (art. 124, n" 3, do Re
gimento Interno). 

Em discussão, em conjunto, o projeto e as 
emendas. 

O SR. PEDRO SIMON _ Sr. Presidente, peço 
- a palavra para disculi.r. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) _Tem V. 
Ex" a palavra, para discutir. V. Ex' disporá de 1 o mi
nutos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, SI% e 
Srs. Senadores, neste momento trago à discussão 
um assunto que me parece importante ser analisado 
aqui na presença de V. Ex~. 

Levantei essa questão na Comissão de Consti
tuiçi:io, Justiça e Cidadania e lá foi dito que se trata-
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va de assunto que deveria ser levado ao conheci
mento de V. Ex•. TragCK>, portanto, neste niOrnento, 
ao plenário para sua análise. 

Essa é uma questão mUito importante e que foi 
muito debatida na legislatura passada Foram apro
vados vários projelos no Senado e na Câmara Na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, fez
se um estudo desses projetes. lembro ao Senado 
que na legislatura passada criamos uma subcomis
são para tratar das questões das leis de combate à 
impunidade. Nessas reuniões, realizadas no Gabine
te do Presidente do Supremo Tnbunal Federal com 
a presença de S. Ex", dos Presidentes da Câmara e 
do Senado, do Ministro da Justiça, do Procurador
Geral da República, do Presidente do Tribunal de 
Contas e com a nossa presença, corno repre
sentante da Corrrissão de Constiluição e Justiça do 
Senado, foi elaborado, tendo à !rente o Procurador
Geral da República, um texto que resumia todas es
sas discussões. Esse texto foi aprovado na Comis
são de Constituição e Justiça no fim da legislatura 
passada e, em virtude de um desses fatos lamentá
veis que costumam acontecer, não foi votado no ple
nário. A nosso pedido, o Senador Jutahy Magalhães 
fez o substitutivo, que não teve andamento: aprova
do na Comissão, não veio ao plenário. 

No ano passado, quando verificamos que não 
havia qualquer projeto em andamenlo, houvemo~ 

·por bem reapresentar o substitutivo do Senador Ju
tahy que representava exatarnenle a média do pensa
menlo de Ioda a Câmara e de IOdo o Senado. Aquele 
Projeto fora aprovado por unarimidade na Comissão 
de Constituição e Justiça do Senado e, de acordo com 
o Regimento, não precisava vir oo plenário. Por isso, 
da ComiSsão de Cc:~:lituição e JLS!iça. foi direto à ou
tra Casa No dia em que foi rido no plenário da Câma
ra, nesse mesmo dia, apareceu um projeto do Gover
no Federal, o qual foi aprovado em negime de urgência 
urgentissima O projeto oriundo do Governo Federal foi 
aprovado sem levar em conta o que diz o Regimento, 
islo é, que se dev~ dar prioridade a um projelo que já 
foi aprovado pela outra Casa Se existe no Senado um 
projeto aprovado pela Câmara, ele deve ser apreciado. 
Se posteriormente à entrada desse for apresentado 
outro projeto sobre a mesma matéria, ele deve ser 
anexado ao primeiro. 

Lamentavelmente, o projekJ do Governo Fede
ral foi aprovado com urgência urgentfssirna e veio 
para o Senado. Com parecer do üustre St.nador Jef
ferson Peres, ele foi aprovado na Comissão de 
Constituição e Justiça e hoje será votado neste ple
nário. 

Chamo a atenção para isso, porque não é um 
falo original. Fosse essa uma questão original, não 
teria por que fazer o levantamenlo dela Todos sa
bem o que tem acontecido ao longo do tempo _ 
sabe V. E~. sei eu, sabem todos os Srs. Senadores 
que exerceram outros mandatos _ com projelos ori
ginários do Senado que versam sobre matéria com
plicada, conflitante: após ser aprovado no Senado, o 
projeto vai à Câmara, onde fica na gaveta. A Câma
ra aprova outro -projeto de sua iniciativa sobre a 
mesma matéria, e este vem para o Senado. 

Duvido que V." Ex"s possam citar projetas de 
iniciativa do Senado que, nos últimos anos, tenham 
sido votados no Senado, tenham ido para a Câmara 
e tenham voltado para darmos a palavra fil'!al sobre 
ele. Alguns Senadores dizem que o Senado é Casa 
revisora e, corno tal, deve ser o segundo a falar, 
mas a palavra final deve ser dada pela Câmara, que 
representa a Nação e é composta por mais de qui
nhenlos Deputados. Então, que se insira isso na 
Constituição. Se não temos o direilo de ter a iniciati
va de projelo, se os projetas deliem ser de iniciativa 
da Câmara dos Deputados, que isso seja estabeleci
do na Constituição e que não ocorra, de falo, isso 
que está acontecendo e que atinge a seriedade do 
Senado Federal no que tange à sua responsabilida
de de legislar. Repito que essa tem·sido a rotina Se 
a matéria do projeto não é polêmica, não há proble
ma. Porém, quando o Senado apresenta projelo que 
envolve responsabilidade maior e ele é aprovado no 
Senado, segue para a Câmara dos Deputados e fica 
na gaveta. Passado algum tempo _·um mês, dois 
meses ou um ano -, projeto sobre a mesma matéria 
oriundo da Câmara vem para o Senado. É o que 
ocorreu no presente caso: aprovamos o nosso proje
to, o qual deveria estar tramitando na Câmara dos 
Deputados. Enquanto isso, a Câmara aprovou outro 
projeto, que será votado aqui e voltará para lá, a fim 
de que seja votada a redação final. 

Sr. Presidente, houve uma discussão na Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, e o 
ilustre Relalor e o ilustre Presidente da Comissão, 
Senador lris Rezende, disseram que esse assunlo 
deveria ser levado ao conhecimento de V. Ex", para 
que V. Ex• o analisasse e o debatesse com o Presi
dente da Câmara dos Deputados. É isso que faço 
neste momenlo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) _ Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário em exerci cio, Senador José Eduardo Outra. 
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t: lido o seguinte: 

REQUERIMENTO f\1!'. 96, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 279, lllínea c, ão Regimento 

lntern?, requeiro adiamento da discUssão do Projeto 
de Les da Câmara n" 4, de 1996, a fim de ser feita na· 
sessão de 13 de fevereiro do corrente. 

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1996. -
Elcio Alvares. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) _ Na for
ma do art. 279, alínea "c", do Regimento Interno, o 
Senador Elcio Alvares pede que a discussão do re
ferido projeto seja adiada para amanhã, dia 13 de fe
vereiro. 

O requerimento tem apoio no art 375 inciso 
VI, do Regimento Interno. ' 

Em votação. _ 
Os Srs. Senadores que aprovam o adiamento 

da matéria para a sessão de amanhã queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA _Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) _ Concedo 
a palavra ao Senador José lgnácio. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) Sr. Pre
sidente, SI% e Srs. Senadores, amanhã Vãmos ter 
a oportunidade de examinar a matéria, ~ gostaria 
de adiantar _ vou votar favoravelmente ao requeri
mento _ uma._preocupação que tenho, que esposei 
junto ao eminente Senador Jefferson Peres. Há v&
rios pontos neste projeto que certamente merecerão 
a reflexão dos Srs. Senadores; mas há um que me 
parece medular, central, que certamente poderá ser 
melhor esmiuçado no curso da sessão de amanhã 
t: exatarnente aquele que perrn~e que se faça a in
terceptação telefõnica depois que se instaurou a 
ação criminal. O projeto propõe duas s~ções: que 
se !a_ça a interceptação telef~nica durante o inquérito 
pohcsal e durante o processo criminal, já depois de 
recebida a denúncia. interrogado o acusado e inicia
da a instrução. 

No que diz respeito ao inquérito policial, não te
mos nada a objetar, pelo menos quanto a isso espe
cificame~te; mas no que toca à instrução criminal, 
Sr. Pressdente, é evidente que viola de forma fla
grante o princípio do contradifório, conforme o eminen
te Senador Jefferson Peres teve oportunidade de 
aqLiescer, quando coloquei pala S. Ex" essa.S-questões. 
. Não temos como aprovar este projeto, permi

tsndo que se possa, por ordem judicial, fazer uma in-

terceptação telefõnica depois que o procesSo 'crimi
nal já está em curso, porgue isso fere flagrantemen
te o princípio do contraditório e o princípio de igual
dade entre as partes. Não há como concordarmos 
pelo menos com o no!3SQ voto, que essa matéria: 
que é do Governo, seja aprovada pela Casa nessas 
condições. 

Dessa maneira, Sr. Presidente, amanhã tere
mos oportunidade de enfocar melhor este assunto e 
neste momento concordamos com o adiamento. ' 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) _ Com a 
palavra o Senador Jefferson Peres, Relator da maté
ria __ -º SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Como 
Relator. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, 
vou votar a favor do requerimento, mas aproveito a 
oportunidade para requerer verbalmente a v. Ex"
que determine a ratificação de um lapso e que ama
nhã retome esse relalório com essa refificação às 
fls. 7, onde há "acréscimo à mão" e "suprima-$e o 
parágrafo único"; na verdade, deve ser colocado na 
Emenda n" 2 e não na Emenda n" 1 . Há um evidente 
lapso a!. 

Muifo obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) _ V. Ex"

será atendido. Determino à Secretaria da Mesa a 
publicação do parecer amanhã com a retifiicação. 

Em votação o requerimento de adiamento. 
Os Srs. Sehadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados: (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria será examinada na sessão de ama

nhã 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) _Item 2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 11, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento n" 68, de 1996) 

Discussão, em turno único, do Projelo 
de Resolução ri' 11, de 1996 (apresentado 
como conclusão do Parecer ri' 24, de 1996, 
da Comissão de Assuntos EconOmicos), que 
auloriza a contratação de operaÇão de crédi- - . 
to externo no valor equivalente a até cento e 
dois milhões de dólares norte-americanos 
entre a República Federativa do Brasil e o 
Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento-BIRD, destinada a finan
ciar, parcialmente, o projeto de descentrali
zação do transporte ferroviário metropolitano 
de Recife. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados.(Pausa.) 
Aprovado. 
o Projelo vai à Comissão Di retora para a reda

ção final. (Pausa) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) _ Sobre a 

mesa, parecer oferecendo a redação final que será 
lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador 
José Eduardo Outra. 

É lido o seguinte: 

PARECER Nº 29, DE 1996 
(Da Comissão Oirelora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção 11" 11, de 1996. 

A Comissão Oirelora apresenta a redação final 
do Projelo de Resolução n"- 11 , de 1996, que autori
za a contratação de operação de crédilo externo no 
valor equivalente a até US$ 102,000,000.00 (cenlo e 
dois milhões de dólares norte-americanos) entre a 
República Federativa do Brasil e o Banco Internacio
nal para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRO, 
destinada a financiar, parcialmente, o Projelo de 
Descentralização do Transporte Ferroviário Metropo
litano de Recife. 

Sala de Reuniões da Comissão, 12 de feverei
ro de 1996. - José Sarney, Presidente - Luiz Al
berto de Oliveira, Relator - Emandes Amorim -
AntOnio Carlos Valadares- José Eduardo Outra. 

ANEXO AO PARECER Nº29, OE 1996. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art 48, item 28, do re
gimenlo Interno, promulgo a seguinte· 

RESOLUÇÃO N~, OE 1996 

Autoriza a contratação de operação 
de crédHo externo no valor equivalente a 
até US$1 02.000,000,00 (cento e dois mi
lhões de dólares norte-americanos) entre 
a República Federativa do Brasil e o Ban
co Internacional para Reconstrução e De
senvolvimento - BIRD, destinada a finan
ciar parcialmente, o projeto de Descen
tralização do Transporte Ferroviário Me
tropolitano de Recite. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1 ~ É a república Federativa do Brasil auto

rizada a contratar operação de créd~o externo, no 

valor equivalente a até US$ 102,000,000.00 (cenlo e 
dois milhões de dólares norte-americanos) junlo ao 
Banco Internacional para Reconstrução e Oesenvol
virnenlo - BIRO, destinada a0 financiamenlo parcial 
do Projelo de Descentralização do Transporte Ferro
viário Metropolitaho de Recife, a cargo da Compa
nhia Brasileira de Trens Urbanos- CBTU. 

Art ~A operação de créd~o externo a que se 
relere o art 1~ tem as seg·uintes condições.financei
ras: 

a) mutuária: República Federativa do Brasil 
(Ministério dos Transportes); 

b) mutuante: Banco Internacional para a Re
construção e Desenvolvimenlo- BIRD; 

e) executDr: Companhia Brasileira de Trens Ur
banos- CBTU; 

d) valor: equivalente a até US$1 02,000,000.00 
(cenlo e dois milhões de dólares norte-americanos), 
de principal; 

e) juros: 0,5% a.a (zero vírgula cinco por cenlo 
ao ano) acima da taxa equivalente ao custo dos 
Qualilied Borrowings, cotaqos no semestre prece-
dente; · 

f) comissilo de corrpromisso: 0,75% aa. (zero 
vírgula setenta e cinco por cento ao ano) sobre o 
montante não desembolsado, contada a partir de 
sessenta dias após a data de assinatura do contrato; 

g) condições de pagamento: 
- do principal: em vinte prestações semestrais, 

iguais e conseculivos, no valor de US$5, 100,000.00 
(cinco milhões e cem mU dólares norte-americanos) 
cada uma, vencendo-se a primeira em 15 de março 
de2001 e a última em 15 desetembrode2010; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 15 
de março e 15 de setembro de cada ano; 

- da comissilo de . compromisso: semestral
mente vencida, em 15 de março e 15 de setembro 
de cada ano; 

h) datas estipuladas para repagamento: pode
rão ser prorrogadas para manter correlação com a 
efetiva data da assinatura do contrato. 

Art 32 O prazo máximo para o exercício da au
torização é de quinhentos e quarenta dias contado a 
partir de sua publicação. 

Art 4º- Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) _ Aprovado 
o projeto e estando a matéria em regime de urgência, 
pass:Hle à imediata apreciação da redação finaL 

Em discussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 
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Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados.(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) _Item 3: 

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n" 68, de 
1995 (n" 163195, na Câmara dos Deputa
dos), de iniciativa do Presidente da Repúbli
ca, que altera os arts. 71 e 72 do Alo das 
Disposições Constitucionais Transitórias, in
troduzidos pela Emenda Constitucional de 
Revisão n" 1, de 1994, tendo 

Parecer favorãvel, sob n" 1 O, de 1996, 
da Comissão 

_ de Constituição, Justiça e Cidada
nia, vencidos os Senadores Josaphat Mari
nho, Ademir Andrade, Rober1o Freire, Ro
naldo Cunha Uma, Benedita da Silva e Car
los Patrocínio. 

Transcorre hoje o quarlo dia de discussão. 
Em discussão a proposta de emenda à Consti-

tuição. -
O SR. CARLOS PATROCINIO Sr. Presiden

te, peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) _Concedo 

a palavra ao Senador Carlos Patrocínio. 
O SR. CARLOS PATROCINIO (PFL-TO. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, 
Sr"s. e Srs. Senadores, uso o microfone mais para 
uma explicação pessoal do que propriamente para 
discutir esta proposta de emenda à Constituição. O 
que ocorre, na realidade, é que na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania optamos pelo pa
recer do eminente Senador Ronaldo Cunha Uma por 
apresentar melhor técnica legislaliva e por apresen
tar uma emenda em salvaguarda dos Estados e Mu
nicípios. 

Tendo em vista que a imprensa local veiculou 
artigo em que cita nomes de alguns Senadores que 
estariam votando contra o Governo, eu gostaria de 
dizer que, pessoalmente, sou favorãvel ao Fundo de 
Estabilização Fiscal. Apenas gostaríamos que a 
emenda do eminente Senador Ronaldo Cunha Uma 
merecesse alguma meditação. Estive no meu Esta
do e lá tive a oportunidade de conversar com os Se
cretários da Fazenda e do Planejamento sobre os 
R$2 milhões que já haviam sido slbtraídos do Fun
do de Participação do Estado a título de desconlo do 
Fundo de Estabilização Fiscal. Portanto, Sr. Presi-

dente, Sr" e Srs. Senadores, gostaríamos que o Go
verno salvaguardasse os Estados e Municípios que 
se encontram ltteralmente em condição falimentar. 
Já que este projeto de lei é retroativo a 1Q de janeiro, 
eu gostaria de ouvir do eminente Senador Elcio Al
vares, Líder do Governo neste Casa, qual é a pro
posta do Presidente da República e se Estados e 
Municípios terão que devolver aos cofres da União 
os recursos arrecadados desde 1 Q de janeiro do ano 
em curso. Essa é nossa preocupação. Somos favo
ráveis ao Fundo de Estabilização Fiscal, mas gosta
ríamos que houvesse uma negociação com o Gover
no Federal, para que Estados e Municípios não te
nham que devolver ou ter descontada, doravante, a 
parcela de 20% que se concede ao Fundo de Esta
bilização Fiscal. Essa é a explicação pessoal. 

Gostaria de saber, reitero, qual mecanismo o 
Governo adotará para proteger os Estados e os Mu
nicípios que, reptto, estão em condição falimentar. 

Era o que linha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) _ Prosse

gue a discussão. (Pausa) 
Não havendo mais oradores, a matéria consta

rã da Ordem do Dia da sessão ordinária de amanhã, 
para prosseguimento da discussão, no quinto e últi
mo· dia da discussão. Em seguida, procederemos à 
votação da matéria 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) _Concedo 
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, Líder 
do PT, para uma comunicação. S. Ex" dispõe de 20 
minutos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-5P. Para 
urna comunicação. Sem revisão do orador.) _ Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Sociedade Bra
sileira para o Progresso da Ciência, após reunião de 
alguns de seus principais cientistas, ocorrida hoje, 
acaba de di\'Ugar a seguinte nota, assinada pelo 
Presidente Sérgio Henrique Ferreira: 

NOTA A IMPRENSA 
A SBPC manffesta o seu apoio à 

emenda do Senador Osmar Dias, que clara
mente coloca que "o Governo brasileiro rea
fizarã a licitação pública para a escolha de 
empresas que i!llllantarão, gerenciarão e 
fornecerão os equiparnenlos para o Projelo 
Sivam." 

A SBPC reafirma que se!lllre foi a fa
vor de um projeto de vigilância e integrador 
da Amazônia e defende seu gerenciamenlo 
por empresas nacionais com a participação 
de nossa comunidade científica. Por outro 
lado, coerente com a politica de desenvolvi-
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mento tecnológico, sempre estimulará o en
volvimento de indústrias nacionais em áreas 
de reconhecida competência. O Brasil já 
conta com 25 anos de trabalho na área de 
sensoriamente remoto e monitoramento am
biental, dominando diversos segmentos da 
tecnologia e aplicações espaciais. 

Em contraposição, declarações de 
Dennis Picard, presidente da Raytheon, con
firmam que esta empresa não tem qualquer 
experiência anterior em aplicações ambien
tais. " ... nós pretendemos ser um líder neste 
novo mercado, que tem um potencial de 
US$20 bilhões nos próximos 1 O a 15 anos. 
Ganhar o Sivam foi um importante primeiro 
passo." (grifo nosso}. Esta declaração faz 
parte da manifestação da Raytheon por oca
sião da sua indicação como empresa sele
clonada para gerenciar o Sivam e está dis
ponível na internei (http:/www.rayt
heon.com/Sivaml}. 

Assim, qualquer projeto na ârea de 
monitoramento ambiental pode e deve ser 
confiado à inteligência nacional, que tem 
plenas condições de 'cumprir, com sucesso, 
todos os objetivos do Sivam. 

São Paulo, 12 de fevereiro de 1996. 
Sérgio Henrique Ferreira _ Presidente 

da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência 

Sim, Srs. Senadores, conforme ressaltou o Se
nador Elcio Alvares, é da índole do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso não aceitar procedimentos 
tais como os da Secretaria da Receita Federal estar 
pressionando este ou aquele Senador, em função de 
seu posicionamento rel.ativamente ao Projeto Sivam. 

É da história do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso não assim proceder, mas é preciso que isto 
fique claro para o Sen.ado Federal: que nenhum den
tre os 81 Senadores ou Senadoras esteja sendo 
submetido a pressão de qualquer natureza que ve
nha a restringir a sua liberdade de expressão de vo
tar com respeito ao mérito do Projeto Sivam. 

Também é da índole e da história do Presiden
te Fernando Henrique Candoso não admitir procedi
mentos tais como os do Presidente da Llder, repre
sentante da Raytheon no Brasil, que ofereceu via
gem ao Chefe do Cerimonial da Presidência da Re
pública, embaixador que recebeu e aceitou aquela 
oferta. Trata-se de procedimento indevido, condena
do não apenas pela legislação brasileira, mas tam
bém pela própria legislação norte-americana 

Seria importante que viéssemos a conhecer 
mais de perto e examinássemos melhor todo aquele 
episódio antes de decidirmos pelo mérito, antes de 
decidirmos o voto de cada um, amanhã de manhã, 
quando estaremos examinando o Projeto de Resolu
ção sobre o Projeto Sivam. É preciso que debata
mos e conheçamos bem qual foi o procedimento do 
agente da Raytheon, a natureza de sua remunera
ção, os aspectos fiscais e o uso da mesma, face à 
legislação Forelng Corrupt Pratica Act, dos Esta
dos Unidos, e à Legislação brasileira, concernente a 
ações populares e a ações civis públicas. 

É preciso que o Governo brasileiro esteja cien
te de que qualquer Senador; Parlamentar ou cida
dão, se procurar aprovar procedimento indevido 
dentro do Congresso Nacional, poderão as autorida
des estarem submetidas à ação popular e à ação ci
vil pública 

Graças à indiscrição da escuta promovida, iro
nicamente, pelo programa conjunto da Polícia Fede
ral brasileira e do Drug Enforcement Agency, dos 
Estados Unidos, soubemos que o agente da Rayt
heon, José Affonso, mantinha intensa atividade de 
lobby para obtenção de resultados favoráveis a sua 
empresa junto à Presidência da República por inter
médio de um dos mais próximos colaboradores do 
Presidente. É interessante recordar que, posterior
mente, a Raytheon admitiu ter. um contrato de repre
sentação específica ooní o Sr. José Affonso e disse 
que tal contrato se submete às regras americanas 
de lisura e ética e, se 'fato criminoso houvesse, seria 
do Sr. José Affonso e não da Raytheon. Isso foi de
clarado pelo Sr. James Carter, Vice-Presidente da 
Raytheon, à imprensa, dois dias após a publicação 
pela revista lstoÉ dos textos das fitas das escutas. 
Indagado pela imprensa sobre tal contrato, o Sr. Ja
mes Carter disse que o mesm<i era da alçada priva
da da Raytheon .e do Sr. José Affonso. 

Isso é incorreto perante a legislação. Esse tipo 
de contrato de Special Salas Representativa tem 
sempre por obrigação do Foreing Corrupt Pratica 
Act a cláusula que obriga a divulgaçãO, se necessá
rio, de seu conteúdo às autoridades do pafs objeto 
da venda ou das autoridades americanas. O Brasil 
precisa conhecer exataniente os termos desse acor
do. A nossa Comissão precisa analisar os termos do 
acordo entre o Sr. José Affonw e representantes da 
Raytheon, a ESCA e o Governo brasileiro, já que a 
ESCA estava estreitamente vinculada ao Projeto do 
Ministério da Aeronáutica. 

lnexiste o segredo a que faz referência na im
prensa o Sr. James Carter, pois o mesmo anularia 



450 

os efeitos salubres da lei americana. Logo, há aces
so ao que dispõe o contrato da Raytheon com o Sr. 
José Alfonso, quer no lado americano, quer no lado 
brasileiro, se hoLNer vontade de saber. E há várias 
razões para sabermos. Primeiro, avaliar a proporção 
entre a remuneração e o esforço, como medida indi
cativa da inexistência de práticas de corrupção ou 
de despesas inadequadas- Uma simples remunera
ção de 3% sobre um contrato dessa ordem repre
senta mais de US$36 milhões sobre o valor de base 
do contrato e pode ajudar muitas campanhas, qUal 
seja a sua natureza. · 

É preciso verificar, sob o ângulo fiscal, se so
negação não há, e receita de cidadão brasileiro ,ne-
diante pagamento não declarado no Exterior. · 

É pre~iso penmitir verificar~e se não hoLNe, a 
posteriori da denúncia das fitas, manipulação con
junta da Raytheon e do Sr. José Alfonso, refazendo 
ou atterando o contrato original, o que seria delito 
face a lei. Assim. pode caber ação civil ou popular, 
mas isso depende muito da ação que iremos ter 
aqui. 

O Sr. Pedro Simon _ Penmite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. EDUARDO SUPUCY _Tem V. Ex• o 
aparte. 

O Sr. Pedro Simon_ Penso que V. Ex' está 
· abor!lando uma questão que realmente é do maior 
significado. De uma lado, está cirruando aqui o do
cumento da SBPC, que dá apoio à emenda apresen
tada pelo ilustra Senador pelo Paraná. Mas se me 
penmite, dentro do assunto que V. Ex' está tratando, 
o ilustre meu querido amigo Uder do Governo fez 
uma abordagem que considero muito importante. 
Quero responder a S. Ex" que não tenho nerihuma 
dúvida quanto ao Presidente da República. Não me 
passa pela cabeça que as noticias publicadas pela 
revista Veja esteja relacionadas com o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Tenho absoluta certe
za. Por isso estou !alarido. Penso também que não 
passa pela cabeça do Senador Jefferson Peres que 
isso faça parte do pronunciamento do Senhor Fer

. nando Henrique Cardoso. O que estamos querendo 
dizer é que algo deve ser feito, pois creio que tudo 
está sendo feito à revelia do Presidente da Repúbli
ca. Mas mesmo assim, essas questões atingem o 
Congresso Nacional. A verdade é que, se até ontem 
o Presidente não sabia o que estava acontecendo _ 
concordo com o ilustre Líder do Governo e digo, 
com absoluta convicção, que não faz parte do estilo 
do Presidente da República essa maneira de ser _ 
hoje a Veja publicou. E uma resposta tem que ser 
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dada ao que a Veja publ~ou porque, caso contrário, 
fica uma interrogação. Nós que conhecemos o Pre
sidente da República, sabemos que ele não é ho
mem para fazer isso. Mas, para a sociedade, diante 
desses fatos, é necessário uma manifestação do 
Presidente da República, contestando, lamentando e 
dizendo que, agora é o momento de se votar a ma
téria sobre o Sivam e que devemos deixar a investi
gação sobre o Senador para depois. Se isto não 
ocorrer, na verdade, fica o silêncio sobre a reporta
gem da Veja. Agradeço com muito carinho o aparte 
de V. Ex" e quero dizer ao flustre Líder do Governo, 
meu prezado amigo, que eu_ disse ele com toda ra
zão-, mais do que ele, conheço o Presidente daRe
pública e não me passa p~a cabeça que, em deter
minado momento, o Presijente Fernando Henrique 
Cardoso tenha dito ou determinado aos funcionários 
da Receita para fazerem isso. Mas, lamentavelmen
te, eles fizeram, fizeram errado e o Presidente deve 
tomar uma providência, chamando a atenção daque
les que procederam de fonna errada. 

O SR. EDUARDO SUPLJCY _ Agradeço o 
aparte do Senador Pedro Simon. _ 

Estou de. acordo com seus termos. Eu tenho 
uma convicç!l.o. Acrecflkl que diferentemente das 
previSões que alguns Senadores transmitiram à im
prensa de que haveria uma goleada amanhã, o Se
nado Federal vai pensar responsavelmente. O Sena
do, penso, que de hoje para amanhã e até o dia da 
votação no plenário, estará procurando dizer ao Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso que a sobera
nia e o respeito desta Nação brasileira será fortaleci
do pela aprovação do Projeto SIVAM, mas com a 
exigência da licitação nos temnos da recomendação 
da Sociedade Brasileim para o Progresso da Ciên
cia. 

O Sr. Laura Campos- Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Tem V. Ex• a 
palavra. 

O Sr. Laura Campos - Exfn2 Sr. Senador 
Eduardo Suplicy, eu gostaria de trazer à colação, 
nada mais nada menos, que o Sr. Deputado Antônio 
Delfim Netto. Anlilnio Delfim Netto, de quem sempre 
discordei durante toda a minha vida, agora acaba de 
declarar aos jornais que está convencido de que a 
minha - não se referiu a mim- mas de que a minha 
velha tese tem sentido. Com a destnição do Muro 
de Berlim, que caiu sobre o capitalismo, inclusive so
bre as despesas de guerra dos Estados Unidos, as 
despesas espaciais e as despesas nos ramos em 
que a Raytheon é espedalista de dezenas e cante-
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nas de outras empresas e há uma crise nesse setor 
nos Estados Unidos. Ao cair, o Muro de Berlim bar
rou aquelas despesas de guerra, reduzidas em 20% 
em relação ao pico de 1987. É por isso que não ape
nas a C1A, como expressamente declarado na im
prensa norte-americana, mas diversos órgãos do go
verno norte-americano, envolvendo a própria pessoa 
do Presidente Clinton, a sua preocUPação e a sua 
ingerência nesse tipo de negócio, que não se faz 
apenas no Brasil, mas em escala mundial, onde os 
fornecedores desses componentes bélicos espaciais 
de comunicação, em ameaça de falência, têm que 
encontrar novos mercados. É por isso que Delfim 
Net1o mostra que existe essa grande preocupação 
em nos impingir esse projeto. Inclusive, dessa tiibu
na, citei um alerta que foi dado pelo Serviço Interna
cional de Tecnologia, dizendo que dentro de quatro 
anos já começará a aparecer a obsolescência desse 
pacote que nos vai ser vendido pela Raytheon e, 
ainda, que dentro de 1 o anos o sistema de satélite já 
terá tornado completamente arcaico o que agora 
compramos, essas bugigangas espaciais que eles 
nos impingem. Pois bem, são nebulosas, obscuras, 
corno V. Ex• está mostrando e procurando jogar luz 
sobre elas. Não venham nos acusar de procurar fa.. 
zer intrigas e de procurar ofender os interesses na
cionais. Não se trata de procurar inventar argumen
tos para tentar derrubar esse nefasto proje!o. Será 
que o ex-Presidente Itamar Franco faz parte desse 
nosso submundo de pessoas que procuram lançar 
luz sobre um projeto obscuro como esse, cheio de 
meandros, que tem de ficar sendo escutado median
te escutas clandestinas'? Parece-me ,que o Sr. Ita
mar Franco não é um boquirro!o, não é um irrespon
sável, não é um falastrão, não é um pariapatão. En
tão, suas palavras devem merecer crédito. E o que 
disse o ex-Presidente Itamar Franco? Segundo notí
cia publicada no Jornal do Brasil de 1 0.02.96, mi
nulos antes de embarcar de Brasllia para Washing
ton, à meia-noite de sexta-feira, o ex-Presidente lfa.. 
mar F rance disse que a ata secreta do Sistema de 
Vigilância da Amazônia (Sivam) tem itens •revelackr 
res". Mas justificou: "Não con!o porque- trata-se de 
um documento sigiloso. Deixo para escrever o con
teúdo nas minhas memórias". 

Quer dizer que o ex-Presidente Itamar F rance 
é testemunha e guarda em sua memória o conteúdo 
dessa ata secreta, que não deveria ser secreta para 
nós, que temos a obrigação de opinar e de legislar 
sobre um assunto tão importante. Portanto, creio 
que seria de se convocar para uma sessão secreta o 
ex-Presidente Itamar Franco para que ele não espe-

re morrer e deixar em· suas memírias pól;;lkanas, 
mas que venha esclarecer à Nação, que esta. ávida 
não por descaminhos, mas por conduzir esse sério 
problema na forma mais escorreita, na forma mais 
honesta, na forma mais digna possfvel. Portanto, me 
parece que é necessário que se chame à colação o 
ex-Presidente Itamar Franco ou que ele nos mande 
esclarecimentos antes que seja tarde demais_ 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. EDUARDO SUPLICY- E$tou de: pleno 

acordo com V. Ex•. 
.O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -

Senador Eduardo SUPiicy, o te"lJ(l de V. ~ está 
esgotado. · . 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Concluindo en
tão, Sr. Presidente. Apenas. eu gaslarii! de infunmar 
que hoje dei entrada a requerimenlo de infçlnnação, 
ao Chefe da Casa Civil, pedindo a cópia das atas 
das reuniões realizadas entre o PresK!ente dia, Repú
blica e seus ministros relacionadas ao Sivam, exala
mente em função das declarações do ex..Presi::lente. 
Mas apoiarei a iniciativa de V. Ex< que, ~ito. 
possa ser realizada amanhã. por ocasião da reunião 
da Supercomissão do Sivam. para que o ex-Presi
dente da República compareça nesta comiSsão an
tes da conclusão dos nossos trabalhos, esciBrecen
do exatamente quais as revelações tão irTlfJQdantes 
que devem ser objeto de conhecimento dos Senado
res, ainda que em sessão secreta; antes de nossa 
decisão final. 

O Sr. Antonio Carlos Valadares- V. Ex> me 
permite um aparte? 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço com pra-
zer V. Exª. - · 

O Sr. Antonio Carlos Vala dares-Agradeço a 
V. Exª. Amanhã, às 1 O horas, a Comissão do- Sivam 
vai se reunir para discussão e deliberação a respeito 
do Relatório do Senador Ramez Tebel Pergunto se, 
diante de tanta dúvida susciteda. estaria o Senado 
preparado para votar decisão tão ÍIT"IlOr!arrte quanto 
essa que envolve dúvidas sobre irregularidades nos 
procedimentos administrativos para" a realização do 
contrato? Há dúvidas sobre relacionamentos espú
rios entre autoridades do Governo e empresas rep
resentantes da Raytheon do Brasü, oomo a Esca. As 
dúvidas persistem, mormente quando V. E#- denun
cia aqui dessa tribuna que há informações contidas 
em livro publicado nos Estados Unidos seg_unclo o 
qual a -Raytheon teria doado. ao alUai Presidente dos 
Estados Unidos recursos substanciais, volumosos, 
para sua campanha politica e que há um relaciona
mento afetuoso entre a Raytheon e o aluai &vemo 
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norte-americano visando à aprovação do proje!o 
com a participação dessa empresa. Amanhã, então, 
nobre Senador Eduardo Supicy, estaremos partici
pando dessa discussão da mais alta importãncia e 
da mais alta relevância para os interesses do País. 
O Sivam é importante,.: ma$ não o são os· procedi
mentos indevidos que foram praticados e os proces
sos de coação que estão socdo perpetrados coillra 
o Senador Gilberto Miranda para demovê-lo da luta 
que encetou inicialmente, e que agora desapareceu 
por comple!o, no sentido do enterrar o Sivam. Agra
deço a V. Ex"- a benevolênc~. Amanhã, no plenário 
desta Casa, quando a Comissão do Sivam estará 
novamente se reunindo, estaremos jun!os novamen
te para apresentar dúvidas e, naluratmente, mostrar
mos o posicionamen!o dos Senadores que compõ
em essa Comissão. Muito obriJado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o 
aparte, acrescentando que estou de pleno acordo 
com todo o seu teor. 

Sr. Presidente, gostaria de requerer sejam 
transcritos o relatório e o voto do Ministro-Relator 
Adhemar Ghisi, determinando seja realizada tomada 
de contas com vistas a anal5ar os procedimentos 
ocorridos entre o Ministério da Aeronáutica, as em
presas Raylheon e a Líder Taxi Aéreo, que culmina
ram com sua escolha para o Projeto Sivam. Ou seja, 
foi aprovado pelo Plenário do Tribunal de Contas o 
exame do processo de esco~a da Raytheon, e é 
fundamental que cónheçamos as conclusões desse 
estudo antes da votação que teremos sobre o Proje
to Sivam. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUP!.ICY EM SEU PRo
NUNCIAMENTO: 

RELA TÓRIO E VOTO 

Grupo II - Classe 11- Plenário 
TC-000.451196-7 
Natureza: Solicitação 
Interessado: Senador EduardoMatarazzo Suplicy 

Ementa: Solicilaçao de auditoria no 
Ministério da Aeronáutica para apuração 
de fatos relativos ao Projeto Sivam. Aten
dimento aos requisitos legais e regímen- . 
tais. Providências ora requeridas Já ado
tadas pelo Rela!or. Comunicaçlio do fato 
ao signatário. 

Cuidam os autos de correspondência do Exrrl' 
Sr. Presidente do Senado Federal Senador José 
Samey, encaminhando Requerimen!o de au!oria do 

Senador Eduardo Suplicy apresentado na reunião 
conjunta das Comissões de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional de Assuntos Econõmicos e Fiscali
zação e Controle, no qual requereu informações so
bre o Proje!o Sivam. 

2. Demandou o Senador Supiicy seja realizada 
pelo Tribunal de Contas da União uma tomada de 
contas especial no Ministério da Aeronáutica com 
vistas a analisar procedimen!os ocorridos entre o ci
tado Ministério e as empresas Raytheon Company e 
Líder ·.-âxi-Aéreo que culminaram com sua escolha 
para o Proje!o Sivam, bem como os procedimen!os 
administralivos e financeiros relacionados com a ab
sorção de técnicos da antiga Esca pelo Ministério da 

·Aeronáutica para a constituição da Equipe Integra
dora Brasileira e/ou Superintendência Regional do 
CCSIVAM, e questões relacionadas com a operacio
nalidade de seus lrabalhos. 

3. O art. 38 da Lei nº- 8.443192 dispôs que com
pete ao Tribunal realizar inspeções e audi!orias de 
natureza con1ábil, financeira, orçamentária, opera
cional e patrimonial nas unidades administrativas de 
qualquer dos Poderes da União, desde que decor
rentes de solicitações de iniciativa da Cãmara dos 
Deputados, do Senado Federal e ainda de comissão 
técnica ou de inquérito. A solicitação do Senador 
Eduardo Supiicy preenche, pois, os requisitos para 
atendimento. 

4. Cabe esclarecer· ao nobre Parlamentar, con
tudo, que na cõndição de Rela!or das contas das 
unidades do Ministério da Aeronáutica adotei provi
dências jun!o à 3" Secex para viabilizar a realização 
de inspeção para apurar a legitimidade do processo 
de seieção da contratação da firma fornecedora de 
equipamen!os para o Proje!o Sivam, obedecidos os 
rituais processuaís próprios deste Tribunal, conforme 
tive oportunidade de comunicar a este Plenário da 
Sessão do último dia 17. 

Ante o exposto, vo!o no sentido de que o Tr.bu
nal ado te a dei iberação que ora subrne!o ao Cole
giada. 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Bran
dão Alves de Souza, em 7 de tevereiro de 1996. -
Adhemar Paladini Ghisi, Ministro-Rela!or. 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su
plicy, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presldéncia, que é ocupada pelo 
Sr. José Eduardo Outra, Suplente de Secre
tário. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra) _ 
V. Exª- será atendido. 
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Concedo a palavra ao Senador Geraldo Melo, 
pela Liderança do PSDB. V. Ex~ dispõe de vinte mi
nutos. 

O SR. GERALDO MELO (PSDS.RN. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) _ 
Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, amanhã será 
o dia apropriado para uma discussão mais ampla em 
tomo do Projeto Sivam. No entanto, algumas das in
tervenções e afirmações que aqui foram feitas me 
estimularam a participar desse debate que, de fato,
já se iniciou há bastante tempo. Hoje começam a ter 
definidos os contamos da discussão de amanhã. 

Não posso deixar, em primeiro lugar, de ex
pressar minha preocupação com relação ao pronun
ciamento do meu dileto amigo, colega, Senador e 
companheiro do PSDB, Osmar Dias, a partir do ins
tante em que S. Ex" declara que o Presidente da Re
pública está empurrando pela goela abaixo do Sena
do a aprovação desse projeto. 

A bem da verdade, prestei conbibuição insigni
ficante ao estudo dessa questão. Não ocupava, nem 
ocupo posição importante na Comissão e nesta 
Casa em relação ao assunto, mas devo declarar que 
fui sub-relator da comissão e, em momen1o algum, 
como Relator adjunto e vice-Líder do PSDB, nenhu
ma autoridade do Poder Executivo, a começar pelo 
Presidente da República, procuroLt-me com a pre
tensão de influir nessa ou naquela diração, tanto no 
meu trabalho na Comissão quanto no voto que, ao 
final, venha a proferir neste Casa em relação ao Si
vam. 

No momento em que uma pessoa por quem te
nho tanto respeito e tenta estima pessoai, como o 
Senador Osmar Dias, faz urna afirmativa desse tipo, 
sinto-me, de certa forma, na obrigação de lhe pedir 
que nos diga de que maneira o Presidente da Repú
blica, de fato, está pressionando S. Ex< ou qualquer 
um de nós. 

O que penS() ser importante assinaiar tem a ver 
com muito mais do que apenas essa afirmação de 
S. Ex". Nunca vi, tanto da parte dos que defendem 
quanto dos que combatem o Projeto Sivam, tanta 
manifestação de interesse para que se encontre a 
melhor solução para o Brasil. Não posso dizer que 
tenha visto, na defesa ou no combate ao Sivam, da 
parte de qualquer dos Srs. Senadores, uma posição 
que possa ser considerada suspeita, e ai incluo 
como merecedora de meu respeito a conduta do Re
lator Senador Gilberto Miranda. 

No entanto, apesar de convencido de que to
dos estão buscando com maior ou menor veemên
cia, com maior ou menor grau de obstinação a me-

lhor soiUQêo para o· País, devo dizer que nunca vi 
uma colação tão fantástica de desinformação como 
a que tem seNido de base a argumentos emociona
dos em tomo do Sivam. 

_ Ouvi, por exemplo, hoje _ é ve_rdad~ que ouvi 
do Senador Osmar Dias, mas é uma afirmativa que 
tem eido feita pôr muita gente -, que a Raytheon, ao 
ter acesso privilegiado a todas as informações, vai li
berar para o Brasil apenas o que lhe convier. Como 
ísso vai funcionar na prálica? Fico me perguntando 
de que maneira a Raythoon vai receber informações 
privilegiadas sobre o Brasil, pelo fato de ser fabri
cante ou fornecedora de EÍquipamentos e gestora da 
implantação do projeto. 

Será que quando você prepara um suco de la
ranja em seu liquidificador Amo ou Walita, o fabri
cante vai provar primeiro, antes que o dono do liqui
dificador possa se seNir do suco? Será que quando 
o médico pede uma tomografia computadorizada 
para ver o eatado de saúde de um doente, antes de 
ele próprio ver o resultado da tomografia, o fabrican
te do tomógrafo vai receber o resultado? Quanto 
custaria à Raytheon o capricho de montar uma es
trutura de recebimento, interpretação e análise de 
todos os materiais e de todas as informações que a 
estrutura do Sivam vai produzir, para que, depois de 
recebidos e de passar pelos filtros que tecnicamente 
teriam que inventar para evitar que o operador de ra
dar do Brasil visse a imagem do radar _ porque, 
quem sabe, aquela imagem fosse algo que interes
sasse à Raytheon -. não fornecesse ao Brasil aquela 
informação? Teria que colocar filtros _ que não sei 
nem ao menos se existem -, para evitar que essas 
informações fossem vistas e processadas pelos bra
sileiros, para receber essas informações em algum 
lugar deste planeta e, então, definir quais dessas in
formações liberaria para o Brasil. 

Começa a parecer que estamos ingressando. 
não na discussão de informações, mas numa posi
ção de mera mnitância polftica com relação a esse 
projeto. Porque não posso acreditar que pessoas in
teligentes, de bom-senso, com o nível de esclareci
mento que expressa a média desta Casa, possam 
crer que se vai montar um conjunto de radares e de 
equipamentos de sensoriamente na Amazônia e os 
fabricantes investirão uma fábula que seria necessá
ria para ter uma contraparte desses equipamentos 
em algum lugar e receber as informações, filtrá-las e 
só depois entregá-las ao Brasil. 

Segundo, vejo a indignação com que se olha 
para algo que, na essência, é m[jto natural, quando 
se diz que a Raytheon vai contratar tudo. É com in-
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dignação que se denuncia ao País que ela vai sub
contratar alguns serviços. O fato de ser assim signifi
ca que existirá uma empresa técnica e financeira
mente capacitada que assume a responsabilidade 
individualmente pela quafidade dos serviços que ela 
vai prestar e dos serviços. que ela vai-contratar. Isso 
não é nenhuma novidade. trata-se de-unia norma 
mundialmente admitida nós contratos com múltiplos 
prestadores de serviço ou fornecedores de equipa
mentos, para que as responsabilidades pelo resulta
do possam ser cobradas, para que a garantia possa 
ser oferecida e para que ela possa ser executada, 
se necessário. 

Não é diferente daquele cidadão comum que 
contrata para a construção de um edifício uma em
presa que, por sua vez, subcontratará a instalação 
elétrica ou o projeto de instalação hidráulica. Isso 
não interessa ao dono do edifício porque ele contra
tou a obra com a construtora, que subcontrata quem 
quiser. No nosso caso, não é subcontrate quem qui
ser, é subcontrate quem foi indicado, apresentado 
previamente e considerado à altura das responsabili
dades deste projeto. 

Estranho profundamente também o fato de que 
somente agora essas dúvidas sejam levantadas. 

Em outra oportunidade abordei este assunto 
nesta Casa, mas considero importante comen1á-lo 
novamente. Aqui, há inúmeros Senadones que já fo
_ram Governadores de Estado, como eu. E quantas 
vezes, neste País, observoi.I-Se, ao cabo de uma lici
tação, os perdedores levantarem todas as dúvidas e 
procurarem inquinar de corrupção, de safadeza, de 
irresponsabirldade, de favorecimento, o resultado ai· 
cançado. 

Muitos dos que hoje anunciam seus temores 
em relação aos ganhadores da seleção que o Go
verno brasileiro fez não manifestaram esses temores 
quando havia a possibilidade de outros estrangeiros 
e de outros grupos terem ganho o mesmo processo 
de seleção. Na realidade, o fato de haver estrangei
ros aqui tem sido objeto de outras tantas confusões. 

O Sr. Osmar Dias _ Nobre Senador Geraldo 
Melo, V. Ex" me concede um aparte? 

O SR. GERALDO MELO_ Ouço V. Exll, nobre 
Senador Osmar Dias. 

O Sr. Osmar Dias _ Senador Geraldo Melo, 
perdi o começo do pronunciamento de V. Exll, mas 
ouvi quando V. Ex" questionava o meu pronuncia
mento, querendo uma resposta sobre de que forma 
o Governo pressiona a Casa para a aprovação do 
Projeto Sivarn. Primeiro, não bastassem as outras 

fonnas, somente a carta do Presidente ao Senado, 
assumindo responsabilidades que são do Legislati
vo, já seria suficiente p:;~ra demonstrar que há uma 
pressão evidente. Mas vamos deixar a carta de lado. 
V. Ex" me provoeou a responder. Gostaria de não 
precisar lazer isso, rrta;i vou iazê-lo porque não gos
to que duvidem da minha palavra. 

O SR. GERALDO MELO_ Não estou duvidan
do de V. EJ<O.. Estou curioso. 

O Sr. Osmar Dias _ Então, vou satisiazer a 
sua curiosidade, mesmo porque temos, talvez, for
mações diferentes, porque eu não agiria da forma 
como estou agindo por militância politica. Surpreen
de-me até esse comentário, se foi feito em relação a 
minha pessoa · 

O SR. GERALDO MELO _ Na realidade, não 
foi. 

O Sr. Osmar Dias_ Tenho as minhas convic
ções e as defendo independente da opinião de ou
tros. Estou defenderldo a minha conviCção. Quando 
apresentei a emenda foi atendendo a minha convic
ção e por haver lido os depoimentos na Supercomis
são. Se esses depoimentos têm que ser despreza
dos, por que perdemos tempo, então, convocando 
essas pessoas? Se todos os depoimentos devem 
ser desprezados, então os a favor tarnbém têm que 
ser desprezados. Creio que V. ~não está propon
do isso, mas considero importante ler os depoimen
tos favoráveis e os contrários. Li-os todos. Lendo os 
depoimentos contrários, encontrei justificativa sufi
ciente para apresentar minha emerlda e, em espe
cial, quando da leitura do relatório da SBPC, que já 
foi citado inúineras vezes. Quanao apresentei a 
emenda, recebi apelos veementes das lideranças do 
Governo para que eu a retirasse. se·isso não é uma 
fonna de pressão, então ·sou ingênuo demais e não 
pude entender o que se passava! Todavia, reCebi 
apelos veementes do Uder do Governo que chegou 
a afinnar que a minha emenda era inócua e, portan
to, infértil, não teria prosperidade. Por isso, não po
deria apresentá-la Rece!íi do vicé-lider do Govémo 
um apelo nesse sentido.· S. Ex" ressaltou que, como 
integrante do Partido do Governo; . eu não poderia 
celocá-lo nesse constrangimento. Portanto, deveria 
retirar a emenda e evitar que o Governo fizesse um 
papel ridícuio. Quem esses líderes representam? 
Eles próprios ou o Governo? Quando fizeram esses 
apelos veementes, com certeza, ·estavam repre
sentando o Governo. Não estou iazendo nenhuma 
mil~ia politica, não tenho nenhum interesse em 
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aparecer com minha emenda, tanlo é que não pro
curo os meios de comunicação, jamais procurei. Es
tou aqui para defender os interesses nacionais. 
Creio que assim faço ao apresentar esta emenda 
Comparar o fabricante de.liql,!idificador.com o fabri
cante de equiparnen!Os iril>Or'!antes como o Projelo 
Sivam, Senador Geraldo Melo... O fabricante de li
qt.idificador não tem o mesmo interesse no suco que · 
os fabricantes dos equipamenlos do Projeto Sivam 
têm nas infonnações do Sivam. 

O SR. GERALDO MELO_ Agradeço a V. Exª 
pelo aparte, pedindo descüpas se V. Ex" não goslou 
da imagem. A pobreza da imagem é frulo da pobre
za dos meus recursos oralórios. Desculpe-me se 
não encontrei uma imagem melhor, mas tenho certe
za de que V. Ex" entendeu o que eu desejava dizer 
ao me utilizar daquele exemplo. 

Gostaria apenas de fazer um apelo aos Srs. 
Senadores que desejam me apartear: que sejam 
breves, a fim de que não ocorra comigo o que ocor
reu com o Senador Osmar Dias em seu pronuncia
mento, porquanto ainda há, pelo menos, dois itens a 
respeilo dos quais preciso pronunciar-me •. 

O Sr. Osmar Dias _ Posso fazer uma pergun
ta, Senador Geraldo Melo? 

O SR. GERALDO MELO -.Com o maior pra
zer, Senador Osmar.Oias •.. 

O Sr. Osmar Dias_ Está re5p9ndida a sua dú
vida? 

O SR. GERALDO MELO _ A minha dúvida 
está respondida· no sentido de que V. Ex" recebeu 
ponderações e apelos dos. colegas que. divergiram 
da sua posição. Mas a maior prova de. que não há 
pressões sobre·~ Casa~ que nós dois somos ho
meris do mesmo partido_ o. prestigio de V. Ex" não 
diminui por caus;~. disso. Sou Senador tanlo quanlo 
V. Ex" e, além disso, vice-lfder do nosso. partido e 
sub-relator do Siv8m. A mim não foi feilo apelo al
gum no sentido de que eu ~avesse isso ou aqui
lo, ·OU deixasse. cje escrever, que eu votasse assim 
ou que eu deixasse de votar. Então, está muilo bem 
e~e.ndido, como . espero que esteja muilo bem en
tendida a minha posição e a interpretação que tenho 
do episódio. 

·Eu queria referir-me a dois pontos que foram 
ainda levantados por V. Ex". Um deles é a tão cita
da opinião da SBPC. Indiscutivelmente, uma das 
instmJições mais importantes e respeitáveis deste 
Pafs. A SBPC indicou novos valores para o Proje
to Sivam, constituindo uma proposta inteiramente 

diferente daquela que está sendo discutida aqui. 
T arnbém modificou as especificações e caracteristi
cas dos equipamentos, propondo, portanlo, um outro 
Sivam. 

Veja, é como se ,alguém estivesse querendo 
construir um edifício ·de 20 mil metros quadrados, 
gastando 20 milhões e eu chegasse dizendo que 
existiria a possibilidade de fazer um edifício com um 
cuslo de apenas 1 O milhões; a diferença é que este 
teria a metade do outro. O Sivam descrito pela 
SBPC não é o que será executado pelo Governo 
brasileiro; ele custa menos, é verdade, mas prestaria 
menos serviços e não realizaria toda a tarefa previs
ta no Projeto do Sivam. 

O Sr. E pita cio Cafeteira _ Permite-me V. Ex a 
um aparte? 

O SR. GERALDO MELO_ Com prazer. 

O Sr. Epitacio Cafeteira _ Nobre Senador, te
nho assistido a todas essas discussões e, às vezes, 
algo me assalta de surpresa Aqui já se asseverou 
que firmas nacionais podem fazer por R$600 milhõ
es esse projeto. O que estamos discutindo aqui no 
Senado não é saber quem pode fazer e como pode 
fazer; o que nós estamos discutindo é o empréstimo. 
Então, a primeira pergunta que poderá ser feita pelo 
nobre Senador Osmar -Dias é se existe quem vai 
emprestar esse dinheiro, .R$60C milhões, para nós 
fazermos aql.i, com firmas nacionais, a um prazo 
de 20 anos, com carência de 8 anos? Isso é im
pprtante. Seria muito interessante se eu pudesse 
comprar uma casa à vista, mas se só tenho condi
ções de comprar financiada pela Caixa Econômica 
F~ral, eu compro financiada. Então, esta é a mi
nha contribuição ao discurso de V. Ex«. Penso que 
temos de olhar o Projeto Sivam por inteiro. Não po
demos examinar parte por parte para saber qual é o 
projeto, quem financia, se existe alguém disposto a 
financiar para que se faça o mesmo projeto. Con
gratulo-me com V. Ex" pelo discurso que está fa
zendo na tarde de hoje. · 

O SR. GERALDO MELO_ Ml.ito obrigado, Se
nador Epitacio cateteira Eu gostaria de acrescentar, 
ainda, só para encerrar esse tópico, que a Socieda
de Brasileira para o Progresso da Ciência sugere 
uma relação de empresas nacionais qualificadas a 
participar de um projeto como esse. Graças a Deus, 
existem no Brasil. De todas as empresas citadas 
pela SBPC apenas uma não participou do processo 
ficitatório. Apenas uma. O que quer dizer que a reco-
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mendação da SBPC quanto a esse ponto está aten
dida. 

Há outro ponto grave que ela enxergou: o sis
tema que estamos instalando não teria capacidade 
de receber e interpretar as informações do satélite 
sino-brasileiro. o satélite que o Brasil está fazendo 
com a China Quando o satélite emitisse as informa
ções. o equipamento do Sivam não estaria apto a in
terpretá-las. Isso é um equívoco cometido pela 
SBPC. 

Ocorre é que não estão disponíveis ainda os -
protocolos de transmissão, vamos dizer assim, os 
idiomas que esse satélite sino-brasileiro vai falar. 
Esse idioma não está definido. Como não está defi-. 
nido, não se pode dar nem à Raytheon nem a· nin
guém as especificações a que ela deve atender para 
poder receber, decodificar e interpretar as informa
ções oriundas do satélite sino-brasileiro. Mas o Ane
xo XIV do contrato prevê que, tão logo os protocolos 
de transmissão de dados do satélite sino-brasileiro 
estejam disponíveis, a Raytheon terâ obrigação de 
fazer as adaptações necessárias, em particular na 
antena que está prevista em Cuiabâ, para que as in
formações do satélite sejam recebidas e incorpora
das ao sistema 

Resta um outro ponto: o tópico levantado pelo 
nosso colega, o nobre Senador Gilberto Miranda, em 

·relação ao falO de que estamos optando por equipa
mentos ultrapassados· e pagando por eles um preço 
não sei quantas vezes maior do que custaria se ti
-véssemos optado pelo Sistema OTH ou pelo Siste
maWAAS; "·~ 

Aliás, vi há pouco por aqui o nosso rela10r, Se
. nado r Ramez T ebet, que poderâ testemunhar que a 
discussão desse assun10 foi, de falO, a única tarefa 
que recebi concretamente do meu rela10r e que pro
curei cumprir. Não quero aborrecê-los com detalhes 
técnicos sobre radares, mas posso dizer-lhes que há 
·um soleníssimo equívoco neste caso. O que ocorre 
é o mesmo que aconteceria se tivéssemos a seguin
te situação: um grande agricul10r, com uma grande 
safra para escoar, decide adquirir um veículo no 
qual ele possa transportar a sua caJ'ga. Quer o veí
culo melhor, a última palavra, o mais eficiente e es
colhe um daqueles carretões boni10s que passam 
pelas estradas, e esse é o equipamento que ele vai 
comprar. Alguém lhe diz que está comprando algo 
obsoleto, porque existe um carro Rolls-Royce, qua
tro portas, muito mais veloz, mui10 mais confortável, 
muito mais bonito, de muito mais prestigio do que 
aquele caminhão que ele vai comprar. E é verôade. 

O Rolls-Royce tem possibilidades, recursos, requin
tes que o caminhão não tem. Só que o Rolls-Royce 
não transporta a carga que esse agricultor imaginá
rio deseja transportar. 

A questão, neste caso, é apenas a seguinte: 
OTH quer dizer Over The Horizon e significa que 
existe um tipo de radar que resolveria um proble
ma clássico dos radares. Como o radar emite uma 
onda mais ou menos plana, mais ou menos reta 
sobre a superfície da Terra, que não é reta, a par
tir da linha do horizonte, na medida em que a Ter
ra se distancia do plano de propagação daquela 
onda, vai ficando um espaço vazio que o radar 
não alcança. 

O sistema Over lhe Horizon, ao invés de man
dar essa onda se propagar por cima da superficie, 
manda para a ionosfera que, como se fosse um es
pelho, manda de volta aquela onda para a Terra, e 
os alvos eventual mente encontrados retomam ao ra
dar pela mesma trajetória. Há uma sucessão de 
raios desse tipo e permite que se cubra uma área de 
três ou quatro mil quilómetros. Isso é algo formidá
vel, é o desenvolvimento de um tipo dé· radar cujos 
primeiros protótipos já existiam nos anos trinta, mas 
que resolve um problema crucial. 

Só que há duas coisas: primeiro, a precisão. O 
erro de informação desse radar, em certas circuns
tãricias, dependendo das características instantâ
neas da ionosfera, pode ser de até trinta quilómetros 
na posição indicada Então, V. Exªs poderiam per
guntar para que serve um radar que dá um erro des
se tamanho. Essa era uma máquina de extremo va
lor quando se temia, por exemplo; ·um ataque com 
mísseis balísticos intercontinentais no tempo da 
Guerra Fria, porque na hora do· disparo de um des
ses foguetes, a descarga do mesmo provocaria per
turbações na ionosfera que seriam percebidas pelo 
sistema de·radar. 

Portanto, estando o sistema de segurança do 
País agredido e informado a tempo de que a três, 
quatro ou cinco mij quilómetros dele um míssil havia 
sido disparado, a parfir daí, os demais recursos de 
segurança e de defesa eram mobifizados. · 

Concluindo, Sr. Presidente, esse radar não 
pode ser usado para localizar um tráfego aéreo ile
gal, já que isso tem que ser feito com precisão, ou 
seja, esse radar não pode ser usado para controle 
de tráfego aéreo, pois tenho certeza de que nenhum 
dE; nós gostaria de estar a bordo de um avião centro-
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lado por terra através de um equipamento sujeito a 
um erro de trinta quilómetros. 

Portanto, além da limitação ocasionada pelo 
fato de que a Amazônia fica no Equador e pelo fato 
de que a situação da ionosfera sobre o Equador não 
é conhecida ainda, a questão é que o OTH, um equi
pamento ex1raordinário, com notável desempenho 
nas latitudes intertropicais onde tem sido utilizado, 
como, por exemplo, no território da antiga União So
viética e no território dos Estados Unidos, o OTH 
não serve para ser usado na faixa equatorial e para 
informações de precisão. 

O WAAS é um sistema que utiliza os satélites 
existentes em lugar da ionosfera. Há urna única dife
rença _ é suficiente, podemos desprezar todas as 
outras _ para tomar o sistema WAAS impróprio 
para o Sivam: o satélite precisa receber um sinal 
de que existe uma aeronave presente. De que for
ma? A aeronave emitirá um sinal codificado, que é 
lido pelo satélite e que representa a informação de 
que naquele local hã uma aeronave. Identificado 
esse código, aquele sinal será acompanhado e 
será possível saber onde está a aeronave, para 
onde vai, a que velocidade, a que altura e tudo 
mais. Mas o detalhe é que, se a aeronave não for 
cooperativa, isto é, se ela não quiser ser identifica
da, ela não emite o sinal. Não é a simples presen
ça física da aeronave que faz com que· ela apare
ça na tela do radar. O sinal terá de ser acionado 
pela cabine de comando. 

Este equipamento jâ existe hoje para outros 
fins praticamente em todas as aeronaves em vôo em 
países razoavelmente equipados, inclusive no Brasil. 
Não é o equipamento usado para o WAAS, mas 
transmite aos sistemas de. terra uma . informação 
qualificada. Esse equipamento é uma caixinha pe
quena e barata que se chama transponcler. O piloto 
do avião recebe da terra a detenninação. de acionar 
seu transponder e escrever ali um determinado nú
mero através do qual aquela aeronave será identifi.. 
cada · 

É suficiente que a aeronave não disponha de 
transponder e, se dispuser, não queira usá-lo para 
que o Sistema WAAS não tome conhecimento dela 
O que faremos com o WAAS se estamos querendo 
ver os traficantes de droga, os contrsbandistas; se es
tamos querendo ver os movimentos irregúares e ~e
gais? Vamos pedir aos traficantes, vamos pedir aos 
contrabandistas que, para que possamos fazer um sis
tema mais barato, façam o favor de se comprometer 

com o Brasil e acionem seus transponders todas as 
vezes que entrarem em território nacional, sob pena de 
não sabemnos que estão presentes? 

Por esta razão o sistema proposto pelo Sena
dor Gilberto Miranda _ tem razão S. Ex .. _ é da últi
ma geração do estado da arte em matéria de rada
res e de navegação aérea Trata-se realmente da úl
tima geração, só que sem nenhuma utilidade para 
os objetivos do Sivam. É como _ repito _ se alguém 
desejasse transportar uma carga e deixasse de 
comprar um caminhão para comprar um Rolls-Royce 
porque é muito mais moderno. 

O Sr. Anton lo Car1os Valadares Permite-me 
V. Ex" um aparte, nobre Senador Geraldo Melo? . 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) _ Senador 
Geraldo Melo, quero adverti-lo de que seu tempo 
está se esgotando. De maneira que, se V. Ex._ con
ceder apartes, não terá tempo para concluir. 

O SR. GERALDO MELO_ Vou pedir ao Sena
dor Antonio Carlos Valadares e ao Senador José 
Eduardo Outra que, através de seu representante, o 
Estado de Sergipe, encarreguerTH;e de encerrar 
meu discurso. 

. -

O Sr. Antonio car1os Valaclares _ Agradece
mos .a V. Ex ... Senador Geraldo Melo, esta. Casa 
acompanha com interesse seu· discurso, mormente 
porque V. Exª, com a competência que lhe é pecu
liar, procura dar um colorido especial a todos os 
pronunciannentos que faz. Sua inteligência é cq
nhecida por mim não de agora, mas desde quando 
eia vice-Govemador do Rio Grande do Norte e eu, 
de .Sergipe e, posteriormente, Governador do Rio 
Grande do Norte e eu; Governador de. Sergipe. 
Acostumei-me a admirá-lo pela forma fácil, pela 
desenvoltura com que sempre se houve na tribu
na Agora, não· como Governador, mas como Se
nador, vem aqui ratificar todo esse pensamento 
positivo a respeito de V. Ex"-. Contudo, creio que a 
questão principal não se situa na parte técnica do 
projeto porque a Raytheon :.... todos sabem _ é co
nhecida mundialmente como especializada nos vá
rios ramos da sua atMdade, inclusive no da comu
nicação. Não há nenhÚma dúvida sobre a capaci
dade técnica da empresa Acredito que a questão 
principal. •• 

O SR. GERALDO MELO_ Desculpe, Senador, 
mas há dúvida, sim É se o equipamento da Rayt. 
heon é indicado ou não. 
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O Sr. Antonio Carlos Valadares _ Eu, por 
exemplo, vou votar contra, não por causa da parte 
técnica. Vou votar contra pela forma, a meu ver, 
pouco transparente com que o projeto foi aprovado 
pelo Governo. Porque sei po seu passado como 
Governador, e que. se ·houi{esse o menor vislum
bre de dúvida da sociedade do Rio Grande do Nor
te a respeito dos procedimentos administrativos, li~ 
citatórios, por mais importante que fosse o projeto, 
V. Ex• tinha a capacidade, a competência e o cui
dado de anular aquele projeto, por mais importan
te, como disse, que fosse para a comunidade de 
sua terra. Fernando Henrique Cardoso é um Presi
dente sério, seu passado demonstrou isso, mas, 
na prática, entendo que Sua Excelência está co
metendo um ato de temeridade ao aceitar um pro
jeto sobre o qual pairam dúvidas, não apenas téc
nicas, mas também em relação à lisura de procedi
mentos adotados. Não tem cabimento que, num 
projeto envolvendo U$1.4 bilhão, seja permitida a 
escolha de uma empresa para executá-lo sem que 
tivesse havido uma processo de licitação, mesmo 
com a justificativa de que se tratava de um proble
ma de segurança nacional, de assuntos que envol
viam determinado sigilo e que não poderiam che
gar ao conhecimento público num processo licita
tório. Ora, se a licitação fosse feita através desse 
sistema do Senador Gilberto Miranda, que V. Exª 
disse ser inviável; que fosse me_smo esse sistema . 
escolhido pelo Governo, mas que houvesse um 
ato de licitação coligado com essa exigência de 
um empréstimo, de um financiamento, quer dizer, 
a empresa que se habilitasse deveria demonstrar 
ter condições de emprestar o dinheiro ao Brasil, 
então não teríamos, quem sabe, formado aquela 
Supercomissão do Sivam, não estaríamos discu
tindo isso hoje; amanhã, não estaríamos decidindo 
o que já sabemos que vai ser decidido: a aprova
ção do Relatório Rarnez Tebet, com todo respeito 
que tenho pelos meus colegas do Senado, Niin 
estaríamos, enfim, perdendo tanto tempo, tanto 
papel, tanto palav~ado, se o Governo tivesse tido 
o mesmo cuidado que V. E~ teve quando Gover
nador _ tenho certeza absoluta, porque acompa
nhei de perto os seus passos -, de observar a 
transparência dos atos administrativos, a respeito 
desse assunto tão importante, o Sivam. 

O SR. GERALDO MELO_ MLito obrigado, Se
nador. 

O Sr. José Eduardo Outra V. Ex~ me conce
de um aparte, Senador? 

O SR. GERALDO MELO Confiando na bene
volência do nosso Presidente, owirei o Senador José 
Eduardo Outra Espero qcie o S. Ex' me dê a opor!urJi
dade de lazer um comentário apenas a respei!o do 
aparte do Senador Antonio Carias Valadares. 

O Sr. José Eduardo Dulr.l_ Senador Geraldo 
Melo, V. Ex~ adota uma 6nha de defesa na aprova
ção do Proje1o Sivam, que não ouso discutir, até 
porque não tenho capacidade para isso, por envol
ver questões técnicas acima do meu conheci menta. 
Mas não vou votar contra o parecer em função das 
questões técnicas, e, sim, em função de um aspec!o 
que, a meu ver, está sendo até agora erroneamente 
colocado. As questões levantadas pelo TCU ~o 
apresentadas como irregularidedas cometidas pela 
Esca, quando não o são; são irregularidades cometi
das pelo CC-Sivam, que é o órgão que está sendo 
propos!o para substi!Lir a Esca Por isso, vou votar 
contra. Mas quero registrar que essa discussão do 
Sivam, pelo menos, deu-me a oportunidade de 
acompanhar um falo surrealista e um outro trágico. 
O falo surrealista foi receber _ penso que todos os 
Srs. Senadores receberam _ uma correspondência 
do Ministério da Aeronáutica, no seu processo de 
defesa do Projeto Sivam, com recortes do jornal 
Hora do Povo, órgão oficioso do Movimento Revo
lucionário 11 de outubro. Eu não pensava que, du
rante a minha vida, fosse ver aliança tão insólita 
O fato trágico é que; hoje, no mesmo momento em 
que estamos discutindo a questão de um projeto 
de US$1.4 bilhão, um jornal _não me lembro qual 
_ registra que o INPE, Instituto Nacional de Pes
quisas Espaciais, o órgão até hoje responsável por 
tudo o que já foi feito na área de sensoriamen!o 
remoto neste País, está prestes a ser inviabiliza
do, porque uma parte de seus técn~os está anteci
pando a aposentadoria com medo das reformas da 
Previdência e uma outra parte eslá abandonando o 
IMO.:= o.~ hrr~!'!l l'fo C!"!ti..S...inc- rno:~ic- .,jol"':!fiun~ n"!! ini,..;"!!_ 
""' L- VIII ........ ~ ....... .;J<;;UQUV.;J ............................... li~ IIUUog,-

tiva privada. Então, esses são alguns fatos surrea
listas e trágicos existentes em nosso País. Mui!o obri
gado pelo aparte. 

O SR. GERALDO MELO _Agradeço às contri
buições que V. Ex's trouxeram ao meu pronuncia
men1o. Penso que há muito o que s• jiscutir ainda. 
Hã temas candentes que perpassaram as interven
ções de ambos, mas o tempo que me resta não per
mite que eu os aborde; nem a competência que te
nho, nem o preparo ou o despreparo me autorizam a 
fazê-lo. 
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Apenas gostaria de fazer um comen1ário de en
cerramenlo. Se bem entendi a sua intervenção, dis
se o Senador Anlonio Carlos Valadares que o que o 
faz rejeitar esse projelo é o fato de o mesmo estar 
envolto em tantas dúvidas e de não honrar um Go
verno como o do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, que o patrocina 

Queria apenas lembrar aqui que este projeto 
foi aprovado pelo Governo Federal quando o Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso era Senador 
da República. A decisão do Governo brasileiro de 
realizar o Sivam foi tomada em outro governo, e 
portanto, se ela foi ou não _ voltamos a islo em se
guida _ uma boa decisão, não foi tomada pelo atual 
Governo. 

O Projeto Sivam, aprovado por esta Casa, re
pito, já existia quando o Presidente Fernando Hen
rique Cardoso assumiu o Governo. E foi a contri
buição que a imprensa deu e mais o debate que 
se travou no Senado que, juntos, evidenciaram 
uma situação insustentável por parte da Esca. A 
única coisa que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso fez até agora no Sivam, o lllico ato for
mal do seu Governo foi mandar uma mensagem 
ao Congresso Nacional, ao Senado Federal, pe
dindo que excluam a Esca do projeto; foi tudo que 
o Presidente fez. "Não sei como tomar a iniciativa 
de pedir ao Senado que retire do projeto o nome 
de uma empresa, a Esca, que se tornou inidõnea 
pode desonrar o Governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

A Esca era uma pessoa jurídica. As pes
soas naturais, as pessoas físicas, se extinguem 
quando morrem, pelo menos materialmente. As 
pessoas jurídicas se extinguem quando são dis
solvidas ou quando vão à falência. Não adianta 
bater na cara da Esca, porque ela não tem mais 
cara, ela já faliu. 

O que ha mais para fazer contra ela? Se há 
responsabilidades administrativas, se há material
mente alguma coisa pela qual algum dirigente ou 
ex-dirigente da Esca possa ser responsabilizado, 
que os órgãos de que dispõem as instituições bra
sileiras cumpram o seu dever e enquadrem cada 
um deles nas suas responsabilidades. Mas a Esca 
já faliu, não eXiste mais. Só se mandarmos reunir 
todos os que trabalharam na Esca, os encostar
mos num paredão e mandarmos fuzilá-los, porque 
mais do que levar à falência a empresa e tomar-

lhe o contrato, não sei mais o que era para se fazer. 
Então, o que pergunlo é: Onde está o erro do 

Governo do Presidente Fernando Henrique? 

De outra parte, quanto à boa· ou rilá decisão 
_ porque eu disse que voltarià ao assunto e volto 
para proferir realmente as palavras finais deste 
pronunciamento -, quero dizer apenas o seguinte: 
<> ex-Presidente Itamar ·Franco decidiu fazer a se

- leção dos prestadores de serviço e fornecedores 
de equipamento da forma que decidiu. Se foi boa 
ou má decisão. não me compete discutir. 

Por outro lado, não há ninguém até hoje que 
tenha dito que ele não tinha o direito legal de tomar 
a decisão que tomou. Sua Excelência acolheu as 
ponderações que lhe foram feitas, adolou o caminho 
da seleção pela modalidade que foi escolhida no 
pleno uso das suas atribuições. Se isso foi bom para 
o seu governo, não sei. Nomear um mau ministro é 
uma má decisão, mas não é uma decisão ilegal, 
uma decisão pela qual se possa apontar o dedo no 
nariz de um Presidente da República como se ete 
fosse um irresponsável porque ele não escolheu 
bem o ministro. 

Escolher ministros é uma atribuição do Pre
sidente da República e acolher a recomendação 
de não fazer a licitação era uma atribuição do 
Presidente Itamar Franco. Se ele a acolheu den
tro das suas responsabilidades, no exercício da 
sua competência, dentro das normas jurídicas 
em vigor, também não se pode dizer que esse 
tenha sido um processo indigno de chegar a 
essa seleção. 

Portanto, com respeito que devoto a esta Casa 
e com o carinho especial que tenho por alguém 
como V. Ex• _ que lembrou que nós, ao longo dos.. 
itinerários de nossas vidas, já estivemos em lugares. 
muito semelhantes, cada um no seu Estado -,com
preendo e respeito a posição de V. Exª, como a do 
Senador José EdUardo Outra e a do Senador Eduar
do Suplicy, que aqui não está no momen1o. Tenho a 
íntima convicção de que essa é uma posição adola
da por V. Exªs na certeza de que estão servindo ao 
Brasil. A única coisa que lhes peço é que ajudem a 
criar uma atmosfera de respeito em relação a quem 
não possui a mesma posição. 

Pode crer V. Ex• que o que eslou fazendo aqui 
hoje·_ oferecendo a minha face, neste momen!D -. 
só o esfou realizando porque continuo trazendo co

- migo aquela mesma certeza que V. Ex• descobriu 
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em mim quando éramos Governadores: quando jurei 
ao meu povo foi de verdade. 

Es1ou nesta posição certo de que se o Brasil 
não 1omar conta da Amazônia vai perdê-la dentro de 
muito pouco tempo; certo de que pagar o preço para 
ali exercer a nossa soberania é algo que te100s que 
ter a coragem de fazer, certos de que não podemos 
ter medo de assumir as posições das quais estamos 
convencidos. 

Por isso, receba V. Ex• a expressão pCillica do 
meu respeito, em quem simbolizo, neste momento, 
todos aqueles que combatem essa poeiçào. Deposi
to nas mãos do nobre Senador, que conheço, a es
perança de que a minha posição e a de outros que 
pensam diferente também merecerão o respeito 
desta Casa e da Nação. 

O Sr. Romero Jucá _ Permite V. Ex• um apar-
te? 

O SR. GERALDO MELO _ Com prazer ouço 
v. Ex"-. 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) _ Senador 
Romero Jucá, informo a V. EJCA que o teiT!JO do ora
dor já está esgotado. 

O Sr. Romero Jucá _ Sr. Presidente, essa é 
uma questão grave. Desejo apenas prestar alguns 
esclarecimentos para que não fique a impressão de 
que os apartes dados ao Senador .Gemklo Melo, 
contrários ao relatório e ao que está sendo di1o, são .. 
contrários ao trabalho realizado. Em meu aparte 
quero ressaltar o outro lado: desejo elogiar o traba
lho sério realizado pelos Senadores Ramez T ebet; 
Geraldo Melo e Leomar Quintanilha e quero dizer 
que a discussão técnica é irrportante sim porque foi 
ela que começou essa questão, ou seja, qual radar · · 
seria escolhido, qual o mais caro, qual o mais bara
to, etc. .. Agora que se comprova que o radar mais 
moderno não atende à questão do Sivam, deixa-se 
de lado a questão técnica e volta-<>e novamente à 
discussão polftica? Entendo que a discussão téc-. 
nica é importante, inclusive para se ressaltar a se
riedade do próprio Ministério da Aeronáutica. das 

Forças Armadas Brasileiras, que fizeram durante 
anos esse estudo com a maior seriedade. Não se 
pode, de repente, querer questionar com alguns 
dados técnicos todo um trabalho de defesa na
cional feito pelo Ministério da Aeronáutica Em 
rápidas palavras, quero louvar o trabalho sério 
do Senador Geraldo Melo e dizer que efetiva
mente o que se demonstra na prática é a substi
tuição da Esca pelo Ministério da Aeronáutica, 
uma questão fundamental. Creio que o Presiden
te Fernando Henrique está acertando. Fui dos pri
meiros que nesta Casa se levantou pedindo a ave
riguação da questão do Sivam, inclusive assinei a 
emenda do Senador Osmar Dias porque entendia 
que, naquele momento, era importante dar prosSe
guimento aos questionamentos sobre o Sivam. 
Digo, com muita consciência, com muita serieda
de: o relatório apresentado me convenceu. Ama
nhã, com toda consciência de quem representa a 
Amazônia, de quem representa Roraima, de quem 
presidiu a Funai por três anos, de quem conhece o 
problema da Amazônia, de quem foi Governador 
de um Estado da Amazônia, vou votar a favor do 
Sivam como crédito ao Presidente da República, 
que merece seriedade; como crédito necessário 
ao Ministério da Aeronáutica, que fez um trabalho 
sério; e, principalmente, aos nossos companheiros 
relatores, ao Senador Ramez Tebet, a toda Comis
são, ao Senador Geraldo Melo, porque fizeram um 
trabalho brilhante e porque responderam aos 
questionamentos feitos. Creio que esta Casa está 
de parabéns. I:: importante colocar-se o contrapon
to para que não fique aqui a idéia de que os apar
tes ao Senador Geraldo Melo foram contrários ao 
relatório. Faço o meu aparte favorável. Quero elo
giar o trabalho que foi feito e,. amanhã, como Se
nador da Amazônia, votarei a favor do Sivam. 

O SR. GERALDO MELO _ Sr. Presidente, 
passo às mãos de V. ExA documento que dirigi ao 
Senador Ramez Tebet a respeito das questões 
técnicas. Peço que o dê como lido e o considere 
parte integrante do pronunciamento que acabo de 
fazer. 

\. · · DOCUMEN:TO A QUE SE REFERE O 
· SR. GERALDO MELO EM SEU DISCURSO: 
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Excelentíssimo Senhor Relator 
SENADOR RAMEZ TEBET 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Comissão Conjunta que Examina o Projeto SIVAM 

Senhor Senador: 

BRASÍLIA, 
6 de fevereiro de 1996 

Atendendo à solicitaçao de Vossa Excelência, apresento-lhe as minhas considerações em tomo 
daquelas questões de natureza técnica cujo exame me foi recomendado. -

1. DEUMITACÃO 00 CAMPO DE DISCUSSÃO 

Foram levantadas duas restrições relevantes às opções adotadas pelo Governo brasileiro na 
definiçao da estrutura do SIVAM: 

• as restrições levantadas pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) que, 
entre outros aspectos, propõe mOdificações nos equipamentos escolhidos, recomenda a 
participação de um número significativo de empresas nacionais e recalcula o valor total a 
investir, que seria reduzido para menos de US$ 1 bilhllo. 

• as restrições levantadas pelo Relator do projeto na Comissão de Assuntos EconOmicos, o 
ilustre Senador Gilberto Miranda que, diferentemente das condusOes a que chegara no 
primeiro relatório que apresentou ao Senado em 1994, asseverou à Casa, em 1995, que a 
adoção de radares do tipo OTH e dos sistemas WAAS substituiria com vantagens os 
equipamentos escolhidos e aprovados em 1994, a custos sensivelmente mais baixos; 

1.1 - Restricões da SBPC 

o estudo da SBPC foi minuciosamente examinado no relatório intitulado "Análise do Documento 
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC: A INTEUGêNCIA NACIONAL E O 
SIVAM", cujo texto integral é do conhecimento de V. Exa 

O c~ado relatório demonstra: 
• que todas as empresas· cuja participaç.§o é aconselhada pef.tSBPC, com a exceção apenas de 

uma, participaram do processo na fase de seleção dos fornecedores de mercadorias e de 
serviços; · 

•· que o valor total calculado pela SBPC é inferior ao admitido pelo Governo brasileiro para o 
SIVAM em virtude de alterações que a SBPC introduziu na quantidlllde e especiticaçlo dos 
equipamentos, com duas conseqüências; 

- a primeira conseqüência é a modificação dos serviços a serem prestados pelo 
· SIVAM, significando que nao poderá realizar integralmente os objetivos para.o 
que se pretende que seja implantado. Mudar os objetivos do SIVAM não é uma 
questão técnica ou cientifica, mas uma decisão de Estado; 
- ·a segunda conseqüência é um corolário da primeira: a impossibilidade. de 
comparação de pacotes diferentes. heterogêneos; · ' · · · 

• que a restrição ao sistema pelo falo de que, segundo a SBPC, ·nao perm~irá a recepção de 
imagens do satélite de sensoriamente remoto CBERS. atualmente em construção entre o Brasil 
e a China" resuttou de um equivoco da SBPC, ao deixar de considerar que o contrato assegura 
essa recepção ao prever. no seu Anexo XIV, que a RA YTHEON será obrigada a fazer, para tal" 
fim, a adaptaçao da antena prevista para Cuiabá, o que entretanto somente poderá ser feito 
quando as especificações relativas aos fonmatos e· protocolos de transmissão de dados daquele 
satéme estiverem disponíveis. 

1.2 - Restricões Oferecidas pelo Relator 

A opinião pública tem o dire~o de exigir um cabal "õ'ciq_recimento em tomo da dúvida levantada 
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pelo eminente Senador Gilberto Miranda, a partir da hipótese de que existem equipamentos mais 
eficientes do que os escolhidos, que seriam os radares do tipo OTH e o Sistema WAAS, e que 
custariam menos da metade do que o Governo brasileiro estaria disposto a aplicar no SIVAM. 

Consciente de que o Senado federal não é um órgão técnico, reconheço entretanto como 
procedente a solicitação de V. Exa. para que a questão seja estudada, evitando que uma solução 
meramente politica possa conduzir a um erro capaz de comprometer recursos escassos do povo 
brasileiro e de sacrificar a eficiência de um sistema de vigiláncia caro e importante para o pais. 

Assim, é necessário esclarecer pelo menos o seguinte: os radares OTH e os sistemas WAAS 
substituem os equipamentos escolhidos pelo Governo brasileiro para emprego no SIVAM? No 
caso de substituírem, resta çonfinnar o seu menor custo, o que. se confinnado, toma insustentável 
a opção atual. Se, entretanto, não substituem os equipamentos escolhidos, a questão do custo não 
é pertinente, já que se refere a bens que não realizariam a tarefa que se deseja realizar. 

1.2. 1 - O Radar OTH 

OTH é uma fonna abreviada de OVER THE HORIZON, designação que se refere à capacidade 
que tem esse tipo de radar de detedar alvos além do horizonte. 

Essa é uma possibilidade que os radares convencionais praticamente não têm, por razões 
facilmente compreensíveis - simplificadamenta, os radares .são equipamentos capazes de 
transmitir um sinal e =!1ru: de votta o eco oriundo do choque dessa sinal com um alvo. Medindo 
o tempo deconrido entre a emissão do sinal a a recepção do retomo, o radar detennina a distáncia 
a que se encontra o alvo cujo eco está sendo recebido. 

O sinal emitido pelo radar propaga-se na atmosfera praticamente em linha reta. Em consequência, 
a partir do horizonte, a distilncia entre o plano de propagação do sinal e o solo vai aumentando 
progressivamente em virtude da curvatura da te;:ra. Cria-se, assim, um espaço entre o sinal do 
radar e o solo, onde alvos podem não ser detedados. 

O radar OTH resolve esse problema emitindo o sinal na direção da ionosfera, que, como se fora 
um espelho, reflete o sinal de votta à terra, para a frente. O eco dos alvos atingidos pela onda 
refletida retoma à antena pelo mesmo percurso. Um processador do radar medirá o tempo 
decorrido entre a emissão do sinal e o seu retomo a, conhecido o ângulo azimutal entre a linha a 
refletir e a refletlda pela ionosfera, calculará a localização do alvo.-. ~~~e pode efetivamente 
encontrar-se a distãncias superiores a 3.000 km do radar. · 

Ora, deseja-se implantar um sistema da vigiiA~cia na Amazónia que, além de propiciar adequado 
sistema de controle e proteção ao võo naquela-região,~ semelhança do que fazem os DACTAs no 
resto do país, possa controlar a presença também de aeronaves. e barcos não interessados em 
receber qualquer tipo de proteção, por não desejarem que os seus movimentos sejam pencebidos, 
e que possa ainda prestar serviços de comunicações, fazer monitoração meteorológica. e 
ambiental, identificar queimadas, exploração ilegal de florestas e jazidas minerais, entre outras 
tarefas. 

Mesmo que-a responsabilidade do SIVAM se limitasse ao controle· do Írãfego ·aéreo, é necessário 
considerar o seguinte: 
• as infonnações do OTH não são exalas, podendo apresentar erros na localização dos alvos 

que chegam em· alguns casos até a 30 km. O nível de imprecisão de um mesmo raddr em uma 
mesma localidade varia com as condições da ionosfera que se aHeram em função de inúmeros 
fatores; 

• a ionosfera na região equatorial não oferece - para cumprir a sua condição de -espelho" - as 
mesmas caraderlsticas de razoável estabilidade que apresenta nas latitudes intertropicais que 
correspondem tanto ao território dos Estados Unidos quanto da antiga União Soviética; 

• nos Estados Unidos e na antiga União Soviética, a implaotação de radares OTH não deu lugar 
à desativação dos demais. 
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Com a guerra fria, a grande finalidade desse sistema era a de oferecer o chamado •earty waming' 
na hipótese, por exemplo, de um disparo de mísseis entre nações inimigas, mesmo que situadas a 
grandes distâncias uma da outra. O escape desses misseis provocaria perturbações na ionosfera 
que seriam detectadas pelos radares OTH. Essa advertência oportuna, praticamente simultânea 
ao disparo, permitiria a mobilização tempestiva dos demais mecanismos de defesa. 

Esses radares também são empregados no combate ao tráfego de drogas na vigilância do 
movimento de aeronaves e barcos sobre o oceano, onde a if151alação ·de redes de radares 
convencionais não é possível. O longa alcance dos radares OTH permite detectar alvos não 
identificados, cuja localização mais precisa é determinada a seguir por outros meios. 

No entanto, nos serviços de controle do tráfego aéreo, não há como assegurar, por exemplo, 
adequada separação entre aeronaves em vOo com base apenas em informações sujeitas a erros 
de posição que podem ser de grande magnitude. 

O segundo aspecto a ponderar aqui dlz respeito ao conhecimento insuficiente da ionosfera nas 
regiões equatoriais para efeito de determinar a confiabilidade do seu emprego como 'espelho' dos 
radares OTH. 

Os radares OTH em uso não operam em regiões equatoriais.· 'havendo apenas medições das 
perturbações ionosféricas sobre o equador procedidas com o uso de equipamentos instalados nos 
Estados Unidos e em Alice Springs, na Austrália, mas que ainda não fornecem dados suficientes 
para permitir que o padrão e amplitude das perturbações seja determinado para calibração 
compensatória dos equipamentos. 

Há mesmo quem admita que as perturbações ionosféricas nas regiões equatoriais seriam a 
projeção nas altitudes de 100 quiiOmetros e maiores, de comportamentos que se manifestam a 
partir das ·camadas da atmosfera em contato com a superflcie, mudando progressivamente com a 
altitude, para tomar as formas instáveis que já estão presentes na chamada Confluência 
lntertrapical. 

1.2.2 - O Sjstema WAAS 

A partir da presença no espaço de um grande número de satélites criaram-se condições novas e 
revolucionárias para a navegação de todos os tipos, surgindo um sistema que passou a ser 
conhecido como Global Posilioning System (GPS); .~•~'G' 

Duas grandes áreas operacionais do GPS podem ser destacadas neste documento: a primeira é a 
área operacional do sistema encarada do ponto de vista do veiculo ou do corpo que se desloca; a 
segunda é a área operacional que permite a estruturas de controle em terra identificar e locaHzar 
igualmente os veículos presentes em determinado espaço, tambllm com o auxílio de satélites. 

Do ponto de vista de quem se· desloca, trata-se de um conjunto de recursos que, permitindb. a 
localização do veiculo (avião, barco, automóvel, moto, bicicleta) ou até de uma pessoa 
transforma-se em notável auxilio à navegação, na medida em que possibilita determinar 
distâncias percorridas, velocidades realmente desenvolvidas, rumo a seguir para chegar a um 
ponto quâlquer, tempo que será gasto no pen:y):S() se mantida aquela velocidade, etc. · 

Todas essas possibilidades podem ser utilizadas sem necessidade de que exista J!Ualquer 
instalação em terra, pois basta qile o equipamento "aviste' um número adequado de .satélites para 
que forneça todas essas inform~ções. O número de satélites hoje em órbita· ií~nte que, em 
qualquer ponto da superficie da terra, haverá sempre uma constelação de satélites acima do 
horizonte capaz de ser 'vista" pelos receptores GPS e, salvo em alguns momentos. suficiente para 
permitir que esses receptores realizem a sua tarefa de auxilio à navegação. 

O sistema WAAS (Wide Area Augmentatlon System) é a outra face do GPS. Qualquer veiculo 
munido do equipamento apropriado, enviará a um satéltte um sinal codificado, que permitirá às 
unidades controladoras de terra identificar aquele sinal, que será exclusivo do veiculo que o 
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emitiu, e detenninar, a partir dessa identificação, a posição do veiculo em três dimensões 
(incluindo, portanto, a sua alt~ude), a direção em que se desloca, a velocidade, etc. 

Assim, para que o WAAS realize o seu trabalho, será necessário que a aeronave, ou o barco, o 
veiculo, seja ele qual for, disponha do equipamento apropriado, um tipo adequado de 
"transponder", para em~ir ao satélite o sinal codificado. Sem que o veículo faça isso, não há 
identificação possível. 

O sistema pressupõe, desse modo, que vai trabalhar controlando veículos cooperativos - isto é, 
que dese/am ser vistos e IdentificadOs, para que possam beneficiar-se dos serviços de apoio 
(proteção ao vOo, por exemplo) que estiverem sendo oferecidos. 

Ora, presume-se que aeronaves e barcos envolvidos em narcotráfico, em contrabando ou 
qualquer outro tipo de movimentação ilegal não sejam cooperativos. Isso exclui da cobertura de 
um sistema WAAS, portanto, precisamente aqueles movimentos que co~uir!lo uma das 
responsabilidades e objetivos do SIVA~. o que toma evidente a sua inadequação. 

Hé ainda duas considerações importantes a fazer: 

primeiro - as mesmas incertezas sobre o comportamento da ionosfera que afetam 
o sistema OTH aplicam-se ao WAAS. Aamite-se que mudanças na ionosfera 
alterem os sinais recebl<;los exigindo correções que, por enquanto, não podem ser 
previstas. Um grande número de cientistas, trabalhando em univelõidades e 
empresas, dedica-se hoje ao estudo desse assunto, como é o caso dos trab11lhos 
científicos da MITRE CORPORA TIQN, realizados para o Satellite Program Office 
daFAA; 

segundo - o GPS é um sistema que foi originalmente desenvolvido para fins 
militares. Havendo conveniência militar, a qualquer momento o padrão de 
infonnações transmitidas aos receptores em uso civil pode ser alteradó, 
comprometendo inteiramente a confiabilidade das medições desses recej:!tores. 
No caso do SIVAM, não sendo o Brasil o proprietário do .sistema de satélites de 
que depende o sistema, não terfamos o controle efetivo da estrutura montada, se 
baseada no WAAS, e dependerfamos dos Governos dos países proprietérios 
desses satélnes. Por mais amigos que esses paises possam ser, essa não é uma 
situação que possa ser recomendada ao Governo do Brasil. Em outras palavras, o 
WAAS somente não nos tomaria dependentes de outros países se o Brasil 
dispusesse de uma rede própria de satélites apenas para garantir a sua soberania 
e autoridade sobre eles. Isso seguramente custaria o preço de alguns SIVAMs. 

2. CONCLUSÃO 
Pode-se concluir, à luz do que acaba de ser exposto, que os sistemas QTH e WAAS, embora 
realmente correspondam, em seu estágio atual, a importantes instrum'entos tecnológicos e 
operacionais, não sao satisfatórios para emprego pelo SIVAM, posto que nenhum deles pode 
suprir todas as tarefas que dever!lo ser cumpridas pelo sistema de vigilância que se deseja 
implantar na regrão amazonrca. ~ 

Espero, Senhor Relator, haver contribuído pam que o seu Relatório possa atender às enonnes 
expectativas da sociedade brasileira de que o Senado seja capaz de apontar, em relação ao 
SIVAM, a solução que melhor convenha aos interesses do nosso pais. \ ·:: 
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Durante o discurso do Sr. Geraldo 
Melo, o Sr. José Eduardo Outra, Suplente de 
Secretário, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Bel/o Parga 

O SR. OSMAR DIAS_ Sr .. Presidente, fui cita
do no pronunciamento do Senador Geraldo Melo vá
rias vezes, assim como no aparte do Senador Epita
cio Cafeteira. Peço a palavra, de acordo com o art 
14, inciso VI, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) _ V. Exª _ 
dispõe de 5 minUtos para o se!f pronunciamento, muito 
embora a citação não tenha sido desprimorosa 

O SR. EDISON LOBÃO_ Sr. Presidente, peço 
a V. Exª que me inscreva, a seguir, para uma brevís
sima comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) _V. Exã 
será atendido. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para uma ex
plicação pessoal. Sem revisão do orador.) _ Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, quando se usa da 
ironia, parece-me que é sempre resultado da irrita
ção. Não fiz minha emenda pensando em irritar o 
Senador Geraldo Melo por quem tenho grande esti-
ma e respeito. . 

Não tenho a experiência do Senador Geraldo 
Melo nem a do Senador Epitacio Cafeteira, talvez 
essa falta de experiência me faça pensar diferente, 
por exemplo, quanto à subcontratação que foi aqui 
colocada pelo Senador Epitacio Cafeteira. Penso 
que todas· as vezes em que uma empresa subcon
trata um.serviço, alguém paga o preço da subcontra
tação. Este alguém, no caso, é o _Governo e, em últi
ma análise, quem paga esse preço é o povo brasilei-
ro. 

Então, não tenho dúvida alguma de que a sub
contratação altera para cima o valor do contrato. T ai
vez isso explique por que está-se pagando R$500 
milhões a mais em um projeto. Portanto, não sei se 
é por falta de experiência, mas não consigo conven
cer-me de que a st.tx:ontratação vai custar o mesmo 
preço para quem está contratando. 

Em relação ·ao argumento de que não existe 
empréstimo se não for contratada a Raytheon, tam
b<f1m não consigo me convencer. Ora, será que o 
País está em condições d~ pagar, segundo a SBPC, 
R$500 milhões a mais só porque tem a garantia do 
financiamento do empréstimo? Falam em prazo de 
20 anos e em. condições de juros privilegiadas. Mas, 
no custo, não está embutida a questão da subcon
tratação, assim como a questão de se garantir o em
préstimo e, portanlO, dar exclusivamente a obra ou o 
contrato para a Raytheon? t: evidente que está. Não 

pode ser falta de experiência minha o falO de eu não 
entender diferentemente do que eslOu entendendo e 
concordar com os Senadores Geraldo Meto e Epita
cio Cafeteira 

Vou votar contra e coloco aqui a minha decep
ção em relação à posição assumida pelo Senador 
Romero Jucá, que assinou a minha emenda Eu 
acreditava que a sua assinatura seria mantida, bem 
como a sua posição. Não sei se outros Colegas te
rão essa atitude também. Se essa for a prática deste 
Senado, se a assinatura não vale, quanto mais a pa
lavra! 

Quero dizer ao Senador Ademir Andrade que 
não retirei a assinatura da emenda. Eu ainda desco
nhecia o Regimento desta Casa, e disseram-me que 
eu teria de assinar uma declaração enviando a sua 
emenda à Comissão de Constitt.ição e Justiça Peço 
à Mesa que exclua minha assinatura dessa declara
ção, porque cumpro o que assino. 

Ein relação ao Projeto Sivam sou contra, ba
seado nas razões expostas pela SBPC, que não vou 
repetir. 

O SR. ROMERO JUCA _ Sr. Presidente, por 
ter sido citado, peço a palavra pára uma explicação 
pessoal. . 

O SR. PRESIDENTE (Betto Parga) _ V. Exà 
tem a palavra para uma explicação. 

O SR. ROMERO JUCA (PFL-RR. Para uma 
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) _ Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Senador Os
mar Dias acaba de citar-me. Não sei se o entendi 
mal. S. Ex" alega que eu teria assinado a emenda e 
que, postertormente, estaria retirando--a por qualquer 
tipo de pressão. Não sei se foi esta a conotação que 
o Senador quis dar. 

Em primeiro lugar, quero apenas esclarecer ao 
Senador Osmar Dias que minha assinatura vale; em 
segundo lugar, quero dizer-lhe que assinei a sua 
proposta de emenda porque naquele momenlO en
tendia que era de fundamental importância discutir o 
andamenlO do Sivam e até lazer um processo novo 
de licitação, caso não ficasse esclarecida a questão 
do relafório do Senador Ramez T ebel 

Quero lembrar que naquela conjuntura, quando 
foi proposta a emenda do Senador Osmar Dias, o 
próprio Relator falava em dar parecer contrário ao 
andamenlO do Sivam. O Senador Antonio Carlos 
Magalhães encaminhava um processo de investiga
ção da Comissão e julguei que seria importante co
locar minha assinatura, mesmo não tendo ainda 
uma posição definida, para colaborar com o proces
so de discussão e o processo de investigação da 
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questão do Sivam. Posteriormente à tramitação des
sa emenda, o Senador Ramez Tebe~ como fiz ques
tão de frisar aqui no aparte ao Senador Geraldo 
·Melo, veio a este Plenário e demonstrou por a+ b as 
questões relativas ao Sivam. Estudos técnicos foram 
mostrados aqui. Questões nebulosas que tinham 
sido levantadas pela imprensa, e havia várias versõ
es contraditórias na imprensa, foram esclarecidas. 
Quero dizer, com muita tranqüilidade ao Senador 
Osmar Dias e ao Plenário que coloquei a minha as
sinatura para trazer essa emenda à discussão. Que-. 
ro dizer também que sou dono do meu voto, sou 
dono da minha consciência e vou votar da forma que 
achar que devo votar, em virtude das explicações 
que estiver recebendo. Ninguém vai conduzir tneu 
voto, nem a favor nem contra. 

t: muito fácil falar de Sivam. t: muito fácil falar 
de tráfico de drogas na Amazônia, para quem não 
mora lá. t: muito fácil falar de miséria da Amazônia, 
para quem mora em outras regiões desenvolvidas 
do País. t: muito fácil falar em tráfico de drogas, 
para quem não vive em regiões onde as meninas 
estão sendo prostituídas, onde a riqueza do Pafs 
está sendo roubada e onde o tráfteo de drogas está 
imperando. Eu sou dessa região e por isso tenho 
responsabilidade para com a Amazônia Conheço 
bem as questões da Amazônia O voto que darei 
amanhã será um voto consciente e farei questão de 
defendê-lo em plenário. 

Nós vamos discutir questões técnicas. sim; va
mos discutir questões políticas sim; vamos discutir, 
inclusive, qual é o compromisso e quais são as aná
lises técnicas do papel das Forças Armadas, que, na 
verdade, são as guardiãs da segurança do País. 
Tudo isso tem que ser discutido amanhã. Vou discu
tir com muita seriedade, com muita independência e 
vou votar naquilo que acredito. 

Quero reafirmar: assinei a emenda para que 
essa questão fosse discutida, mas não empenhei 
meu voto, não o prometi à qualquer corrente: nem 
ao Governo, nem a qualquér segmento que esteja 
contra o projeto. 

Entendo que cada um, depois das explicações 
e depois dos esclarecimentos, tem de votar com a 
consciência e de acordo com o compromisso da sua 
visão de Brasil. 

O meu compromisso é com a Amazônia, eom o 
Estado de Roraima e com o País. t: por isso que vou 
votar favoravelmente ao Sivam, independentemente 
de qualquer patrulhamento ideológico que haja aqui. 

O SR. EDISON LOBÃO _ Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) _Concedo 
a palavra ao Senador Edison Lobão, para uma breve 
comu.nicação. · 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL·MA. Para uma 
breve comunicação. Sem revisão do orador.) _ Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, de alguns anos a 
esta parte estivemos sob o manto de urna democra
cia plena neste País, em que as liberdades são total
mente respeitadas; mas, ~ esquina em esquina, 

. aparecem alguns soluços de autoritarismo e de que
bra dessas überdades. 

Há um caso, que pretendo deixar registrado 
para o conhecimento do Senado, que lamentavel
mente atenta contra os princípios da democracia e 
da liberdade. Recebo uma carta do jornalista e artis
ta Clayton Aguiar•, dirigida ao ex-Deputado Maurmo 
Ferreira Lima, que é o Presidente da Aadiobrás, em 
que aquele jornalista faz urna denúrteia grave. É cur
ta a carta, e pretendo lê-la para o conhecimento do 
Senado: 

Sr. Presidente Maunlio Ferreira Lima, 
fiquei estarrecido ao tomar conhecimento de 
um memorando assinado pelo Sr: Luiz de 
Queiroz e encaminhado a todos os comuni
cadores da Rádio Nacional, proibindo for
malmente a divulgação de minhas músicas, 
de meus shows, a citação do meu nome e a 
menção à amizade dos comunicadores por 
mim. Isto bem demonstra a falta do conheci
mento do que seja gerir "a coisa pública". 
Nem nos negros anos da ditadura perpe
trou-se uma violência e um absurdo tama
nhos. Admira-me que o Senhor, um ex-exila
do e. perseguido pelo regime militar, que 
sempre empunhou a bandeira da liberdade 
e da democracia, seja avalista de um ato 
inominável como este. 

Estarei, a partir deste momento, usan
do todos os meios a meu dispor para que to-

- - ··-- dos saibam o que se passa na Rádio Nacio
nal. Hoje, às 20 horas, estarei gravando 
meu programa. de televisão no Teatro Gara
gem do ,Sesc, na 913 Sul, onde ireiler o me
morandO e fazer o comentários que j!Jgo 
apropriÍ!dos. Se for do seu interesse, terei 

. prazer em recebê-lo ou ao Senhor Luiz de 
Queiroz, para que tentem explicar o inespli
cável.(??? está conforme o documento rece
bido) A Rádio Nacional não é uma emissora
zinha familiar para ser tratada desta maneira 
e sim um patrimônio do povo brasileiro que 
eu, com muito orgulho, honrei por mais de 
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dez anos, com competência e amor, conse
guindo, com isso, respeito de milhões de 
brasileiros que sempre prestigiaram meu tra
balho e que, até hoje, diutumamente, lamen
tam o fim do meu programa 

Procurarei a imprensa escrita, falada e 
televisionada, o Presidente da Repúbr!Ca, Mi
nistros, Senadores, Deputados, OAB, entida
des ligadas à defesa da liberdade de expres
são para impedir esta afronta ao direito mais 
elementar do cidadão e expressar o mais vee
mente repldio à volta da censura no Brasil, 
justamente por uma empresa do Governo Fe
deral. Não foi para isto que fui às praças pú
blicas pedir votos para Fernando Henrique. 

Estou acionando a Radiobrás na justi
ça não por gosto ou diletantismo, mas por
que é assim que fazem as pessoas civiliza
das quando tem seus direitos conspurcados. 
Mesmo assim, procurei-o por quatro vezes, 
propondo um acordo para retirada da ação e 
o meu retomo ao trabalho e não fui levado 
em consideração •. _ . 

Espero que o Senhor tenha a lucidez 
de reverter esta situação ainda hoje para 
evitar um embate desnecessârio. . 

Sr. Presidente, conheço o ex-Deputado Maurr
lio Ferreira Lima Não conheço de S. Ex11 nenhuma 
atitude de arbítrio a esse ponto. Por isso, estou con
vencido de que a carta do jornalista Claylon Aguiar 
será levada em consideração. Também conheço o 
jornalista Claylon Aguiar e sei o quanto ele foi impor
tante para a Rádio Nacional. 

Ele diz que tinha milhões de ouvintes, e isso é 
verdade. Acompanhei sua carreira, sua vida na Rá
dio Nacional e os bons serviços que ele prestou a 
essa instituição do governo. Espero, portanto, que o 
Presidente da Radiobrás toma uma providência 
quanto a esse cerceamento de &beldade, esse abu
soque se tenta praticar na Rádio Nacional. 

Muíto obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) _Concedo 

a palavra ao Senador Humberto Lucena, primeiro 
inscrilo após a Ordem do Dia 

O Sr. Ademlr Andrade _ Sr. Presidente, pela 
ordem. . 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) _A palavra 
está com o Senador Humberto Lucena 

O Sr. Ademir Andrade _ Sr. Presidente, gos
taria que V. Exª observasse a ordem de inscrição. 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Está sen
do obedecida, Senador. 

Tem a palavra o Senador Humberto Lucena· 
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PR Pro

nuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, SI%. e 
Srs. Senadores, pretendo hoje me pronunciar sobre 
a difícil crise que a nossa indústria sucroalcooleira 
vem enfrentando. Em particular, devo deter-me na 
análise do Programa Pró-Álcool, a exemplo de ou
tros Senadores que aqui já discursaram sobre o as
sunto. Programa que, sem dúvida, sintetiza loda a 
problemática do selor. Buscando contribuir para o 
encaminhamento positivo dessa situação com su
gestões que considero imporiantes para a soa solu-
ção. . . 

Com efeito, o Programa Nacional do Álcoul, já 
está para completar 21 anos, apresenta claramente 
três condições fundamentais que não podem ser ig
noradas, sob pena de desperdiçarmos, inconcebivel
mente; uma das grandes potencialidades tecnológi
cas e produtivas para o futuro do nosso País. A pri
meira, evidentemente, vincula-se ao desenvolvimen
to de uma solução tecnológica original que o Progra
ma encerra, !ornando-nos deteRiores de uma vanta-

- gem comparativa invejável diante das demais naçõ
es, e que nos propicia uma sólida estratégia de 
abastecimenlo energético. A segunda, voltada para 
os seus inegáveis benefícios em termos ambientais. 
E a terceira, que deve nos interessar muito mais for
temente ainda, porque diz respeito ao desempenho 
de nossa economia e, sóbretudo, ao crescimento do 
nível de emprego numa hora em que o Senado tanto 
discute este grande problema nacional. 

Afinal, Sr. Presidente, não são diminutas as re
giões do País que se viram diante de uma nova exis
tência, oferecendo trabalho a centenas de rmlhares 
de pessoas, mercê desse Programa Pois para pro
duzir a mesma quantidade de energia, o álcool em
prega 152 vezes mais pessoas do que a indústria.do 
petróleo. Precisamente, estão empregadas hojé··no 
setor sucroalcooleiro, 1.075.000 pessoa$, das quais 
439.000 são do Nordeste, sendo 844.000 repre
sentadas por mão.<fe-obra não qualifiCada (379.000 
no Nordeste). A indústria do álcool gerou uma signi
ficativa classe média rural composta de cerca de 
50.000 fornecedores de cana, cuja produção alimen
ta um parque produtivo capaz de propiciar; como 
acontece atualmente, uma economia de divisas da 
ordem de US$27 bilhões. 

E graças a esse Programa, nosso País detém 
hoje a disponibilidade de ofertar um combustiitel. ver
de e renovável, capaz de diminuir em 50% o íricfJCe 
de emissão de monóxido de carbono numa cidade 
corno São Paulo, fazendo com que deixássemos de 
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usar o chumbo tetractila na gasolina, que tem com
provadamente um resultado altamente desastroso 
para o ambiente e para a saúde. Não sendo oulro o 
motivo por que, hoje em dia, acontece uma verda· 
deira corrida ao álcool por parte de vários países do 
mundo inteiro. Os Estal:los Unidos;-particúlarmente, 
que hoje já estão em pleno proi:esso de produção 
de álcool combustível a partir do milho, são o exem
plo mais evidente. Devemos lembrar aqui a reooião, 
na cidade de Madson, no estado de Wisconsin, em 
novembro de 1994, entre os representantes de 19 
estados norte-americanos e representantes de pro
dutores de açúcar e álcool do Brasil, quando foi 
acionado um memorando de entendimento para ex· 
pandir mundialmente a produção e o uso do elanol. 
Nessa oportunidade, não foram poucos os elogios 
ao desempenho do nosso Programa E o ·governa· 
dor de WISCOnsin, Tommy G. Thompson, fez ques
tão de ressaltar que a tendência de uso de combus
tíveis renováveis. como o álcool, tornou-se hoje 
aui!Hrneversível, precisamente por sua inesgotabil" 
dada e por sua capacidade de baixa poluição am
biental, haja vista que o álcool joga no ar 43% me
nos monóxido de carbono do que a gasolina 

Do mesmo modo e com base nas mesmas 
considerações, o Canadá acaba de abrir urna nova 
linha de crédito, para aplicação nos cinco primeiros 
anos do próximo século, da ordem de US$70 milhõ
es. para um programa nacional de etanol de biomas
sa, que deve aumentar consideravelmente a capaci· 
dada de produção de álcool combustível naquele 
país. 

Assim, mesmo os mais aguerridos adversários 
do Proálcool têm de reconhecer esses enormes be
neffcios, que se tornam a cada dia mais evídentes, à 
medida que crescem em todo o mundo as pr~ 
ções com o desemprego e o meio ambiente. Trazen
do para ele novas e mais fortes razões para que 
seja fortalecido e amparado, que não simplesmente 
as que o motivaram, como as decorrentes dos do~ 
choques de preço do petróleo, em 1973 e 1979, que, 
principalmente no primeiro, provocaram considerá
veis estragos no balanço de pagamentos do Brasil, 
mostrando às claras sua grande vulnerabilidade es
tratégica, em termos energéticos. 

O Sr. cartas Patrocínio _ V. Exll me perrnae 
um aparte, nobre Senador Humberto Lucena? 

O SR. HUMBERTO LUCENA _ Pois não, no
bre Senador Carios Patrocínio. 

O . Sr. carias Patrocínio Nobre Senador 
Humberto Lucena, antes de mais nada eu gOS1aria 
de louvar a paciência de V. Ex!', que está fazendo 

um discurso da mais alta importãncia e ficou ar sen
tado pacientemente, sendo o primeiro orador após a 
Ordem do Dia Isso devemos ter em conta, porque 
precisamos modificar o Regimento Interno do Sena
do. Aqueles que se inscrevem em tempo hábil, pela 
manhã, normalmente não conseguem falar neste 
plenãJ:io, devido ao número de apartes e de Líderes 
e více-Líderes que usam da palavra. Gostaria de, ini
cialmente, cumprimentar V. Exª pela paciência com 
que se houve e pela defesa que está apresentando 
em favor do Proálcool, de importància fundamental 
para o nosso País. Quero dizer a V. Ex"- que também 
estou inscrito, e meu discurso versa sobre o mesmo 
assunto: a questão do Proáloool como incentivador 
do programa de geração de empregos ora preconi
zado pelo Governo Federal, principalmente pelo Mi
nistro do Trabalho. V. Exll, assim como a maioria dos 
Senadores desta Casa, talvez a totalidade, se preo
cupa com esse programa de geração de empregos 
em nosso País. Até enderecei requerimento à Mesa, 
para que convocasse o Exm" Sr. Ministro do Traba
lho para S. Ex" nos explicar se no seu programa de 
geração de empregos estaria incluído também o 
Proálc:ool e outros programas afins, já que, como diz 
V. Exll com propriedade, talvez seja o melhor progra

. ma de geração de empregos em nosso País, princi
palmente para a região Nordeste a até para a região 
Norte do Brasil. Portanto, cumprimento V. ExA pelo 
bnlhantisrno dQ discurso e principalmente pela pa
ciência de ouvir tal)!os apartes e aguardar paciente
mente sua vez, cuja inscrição foi feita em tempo há
bil. 

O SR. HUMBERTO LUCENA_ Agradeço a V. 
Ex!'. Sabe V. Exll que uma das primeiras qualidades 
de um polítioo e, portanto, de um parlamentar é a 
paciência Sem paciência não se pode fazer vída pú
blica, não se pode ser político, não se pode ser De
putado nem Senador. 

Qoanto às suas referências ao meu pronuncia
mentO, estou satisfeito porque V. Exll veio ao encon
tro da tese que defendo em favor do Proálcool, as
sunto que levei, recentemente, ao Senhor Presiden
te da República, em audiência. 

Prossigo, Sr. Presidente. 
Naquele momento, o álcool de cana-de-açúcar 

imediatamente se mostrou a mais víável alternativa 
para a gasolina, justificando, sob todos os títulos, 
urna formidável operação de financiamento a juros 
subsidiados, com o apoio do Banco Mundial. O que 
levou a um considerável aumento das áreas planta
das com cana-se-açúcar, à implantação de novas 
usi(las, além da 9l1lJI iação das já existentes, bem 
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como ao desenvolvimento de indústrias de caldeira
ria. E daí eS1abeleceu-se primeiramente a mistura de 
álcool anidro à gasofina, que hoje está em 22%, ao 
mesmo tempo em que se iniciava a produção de 
motores totalmente movidos à álcool hidratado. 

Não é preciso delongar-me nessas referências 
históricas, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
que, de resto, são amplamente conhecidas de todos. 
Mas permtto-me fazer uma rápida retrospectiva a 
respetto para respaldar a análise da evoluÇão do 
programa até o presente. Assim, foi do segundo 
choque do petróleo, já referido, que as montadoras 
nacionais começaram a colocar no mercado os pri
meiros modelos especialmente fabricados para o 
uso do álcool corrtlustível. Em 1984, os carros des
se tipo já constttuíram 94,4% da produção nacional 
de automóveis. Devendo-se ressaltar que, naquela 
oportunidade, havia urna política clara e definida que 
remunerava corretamente o produtor de álcool, man
tendo-se uma relação diferenciada entre os preços 
do álcool e da gasolina 

Veio o ano de 1985. E com ele o final dessa 
etapa, declinando vertiginosamente a participação 
dos carros a álcool na produção anual. De 88,4% 
em 1988, passou para 61%, em 1989, chegando a 
apenas 19,9% em 1990, para reduzir-59, infinita
mente, a 3,7% no ano de 1994. 

Logicamente, vários fatores contribuíram para 
que isso acontecesse. Em primeiro lugar, a queda 
acentuada dos preços internacionais do petróleo, 
que levou o Governo a não mais poder bancar o di
ferencial de preço entre álcool e gasolina. que che
gara a ser até de 40% em alguns casos, vindo a fi- -~ 
car apenas na metade desse percentual. Não era 
mais, portanto, uma vantagem de monta ter um car
ro a álcool. Em segili\do lugar, verificou-se, em 
1989, um pequeno desabastecimento localizado 
que, mesmo rápido, foi suficiente para quebrar a 
confiança de grande parte dos usuários nas pers
pectivas do Pro9rama do Álcool. Depois, já em 
1990, o Governo resolveu reduzir os impóslris dos 
carros populares, que, por razões téc:nicas, só foram 
produzidos a gasolina 

Mas seguramente, um fator decisivo nesse his
tórico reside nas políticas econômicas implantadas a 
partir de 1986, que, voltadas para o controle da su
perinflaçao crônica em que vivíamos, mantiveram os 
preços das tarifas públicas permanentemente con
gelados, influindo assim para que se reduzisse subs
tancialmente a oferta de álcool no País. 

Pergunto, então, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores: poderá voltar a se desenvolver o Progra-

ma do-Álcool? Caso positivo, quais as condições a 
curto, médio e longo prazos que devem ser preen
chidas para que ele seja soerguido? 

Objetivamente, devo dizer que todos os fatores 
negativos cttados momentos antes são de carãter 
conjuntural, njida obstando que nos próximos anos o 
número de carros a álcool volte a crescer. Em parti
cular, ponque em termos de avanço tecnológico, jã 
este ano, segundo iofonnações das montadoras, 
eles terão incorporado um sistema específico de in
jeçao eletrônica, já usado com grande sucesso em 
alguns modelos ein circulação no mercado. 

Ademais, mesmo com toda a reduçao da pro
dução aloooleira nos últimos anos, continuam a no
dar pelas ruas e estradas brasileiras nada menos do 
que 4,3 milhões de carros a álcool, com uma parte 
significativa dos oonsumidores, ao contrário do que 
muros apregoam, continuando a ver de modo favo
rável a volta ao mercado desses carros. Confomne 
mostrou uma pesquisa do Instituto Gallup de Opi
nião Pública, realizada em maio do ano passado, 
23,8% dos entrevistados declararam preferir o mo
delo a álcool, 58,3% a gasolina e os 18% restantes 
não manffestaram preferência. 

Essa pesquisa, além desse resultado, mostnou 
outros números ir11l0rtantes com relaçao à politica 
do álcool coroo um todo. Por exemplo, 72% discor
dam de que é melhor importar petróleo do que au
mentar a produção de álcool e 7 4,9% acettam que 
se dê maior estimulo à fabricaçao de carros a álcool; 
71 % consideram ser bom haver financiamento e re
dução de impos!Ds para esses modelos; e, segundo 
81 ,7% dos entrevistados, o álcool é estrategicamen
te mais irnportanle para o Brasil do que a gasolina. E 
mais: 43,5% consideram que esse carro gera mais 
ennpregos no pa's do que os movidos a gasolina; 
63% acreditam que ele é mais importante para a 
economia do pais; e 75% estão convictos de que o 
carro a gasolina é mais poluidor. 

Por outro ~. está descartada a volta do fan
tasma do desabastecimento. A produçao de álcool, 
de acordo com o SIFAESP (Sindicato da Indústria 
da Fabricação do Álcool no Estado de São Paulo), 
passou de 3,4 ~lhôes de litros por ano, quando da 
implanlaçao do Proqrama Nacional do Álcool, para 
os 12 bilhões de litros anuais, sem necessidade de 
se aumentar a caoacidade instalada 

. \ . ' 
Assim, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 

vê-se que não há, estrutura!mente.falando, nenhum 
impedimento para que o pnograma voHe a crescer. 
Socialmente, existe uma signíficativa base de apoio 
para as ações nesse sentido, restanqo-nos, portan-
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to, refonnular a política pertinente para que isso se 
viabilize. · 

É verdade que o Governo Fernando- Henrique 
Carooso tem mostrado preocupação a esse respei
to. A decisão tomada na última reooião da Cinal (Co
m~o lntenninisterial de Álcool) evidenciou clara
menta o consenso de que continuam existindo moti
vos para dar prosseguimento ao Programa Nacional 
de Alcool, ressaltando todas as vantagens inicial
menle por mim elencadas. E, com efeito, decidiu-se 
pela manutenção da proporção de 22% de álcool 
an~ro misturado à gasolina, pela garantia do abas
tecimento do álcool hidratado para a frota existente 
e pelo estímulo à fonnação das chamadas "frotas 
verdes", ou seja os veículos que circulam principal
menle em áreas de grande concentração l.l'bana, 
como tâxís e distribuidores, através de incentivo 
para o uso do álcool como combustível. 

Também se resolveu desregulamentar ó setor 
alcooleiro para reduzir os custos de distribuição do 
álcool; recuperar a rede institucional de pesquisa e 
desenvolvimento setorial; estabelecer uma câmara 
setorial, envolvendo o setor sucroalcooleiro e auto
mo!iillslico e os governos estaduais para se otimizar 
e garantir o abastecimento, além de estimular o uso 
dos subprodutos, como o bagaço, a vinhaça e leve
duras, para reduzir os custos globais da produção 
alcooleira e buscar um financiamento para o uso do 
álcool com mecanismos transparentes e sem sl.bsf
dios inlJiicitos. 

Enfim, t.m rol de decisões que realmente são da 
maior irrportãncia. algtnlaS delas fazendo parte das 
reivinácações imediatas do selar sucroalcooleiro. Mas, 
convenhamos, Sr. Presidente, SJ!!s e Srs. Senadores, 
nos últimos dez anos, rrUtos foram os erros e eqliV<r 
cos políticos e econOmicos que levaram esse setor a 
t.ma grave siluação de endividamento e perda de cre
dWi!KJOOe junto a arqJlos setores da sociedade. E a si
hs;ão não é apenas critica no Nordeste. Hoje, ela se 
alastrou para o centro-sul, sabidamente detentlr de al
tos indicadores de produção e de produtividade. 

Tanto que, ãlferentemente de outros momentos, 
em novembro do ano passado, assistiu-se a uma 
mobilização reunindo o Governo do Estado de São 
Paulo, juntamente com lideranças patronais e de tra
balhadores reivindicando urna pronta definição para 
o Programa Nacional do Álcool. Todos, sobretudo os 
trabalhadores, diante da perspectiva de grande de
serrprego, estão extremamente preocupados com 
os rumos negativos e acelerados da situação, que 
está a exigir, obviamente, medidas eficazes de cur
to prazo. 

No meu Estado, a Paraíba, à guisa de ilustra
ção, estamos na iminência de desempregar cerca de 
34 mil pessoas que vivem do corte da cana e do seu 
trabalho nas usinas de açúcar e álcool. Um verda
deiro drama para um Estado que já amarga a estag
nação de suas principais culturas agrícolas, como o 
algodão, o sisai e mesmo o abacaxi, cujas quedas 
produtivas, ao longo dos últimos anos, tem desem
pregado centenas de milhares de trabalhadores. 

De imediato, como não poderia deixar de ser, 
se avulta neste quadro a questão do preço. Por 
exemplo, em São Paulo, desde o lançamento do 
Proálcool, o setor vem reduzindo custos de produ
ção em 3,2% ao ano. Mas seus preços reais se re
duziram em 5,1% ao ano. O que semelhante e mais 
gravemente acontece na Zona da Mata do Nordeste, 
onde se concentra a sua produção sucroalcooleira. 

No caso dessa Região, as reivindicações para 
uma reversão imediata dessa siluação já estão con
cretamente definidas. Requer-se, entre outros pon
tos, o cumprimen1o, por parte do governo, da Lei n" 
4.970, no sentido de acabar com a defasagem esti
mada de 58% do preço da cana-<le-açúcar, bem 
como da legislação relativa ao estoque estratégico 
de álcool e da taxa de equalização dos preços. 

Esta é urna questão que está a deparar-se, evi
dentemente, com a dificflima situação de nossas fi
nanças públicas, mas que seguramente já encontra 
fonnas aHemativas que não venham a criar maiores 
dificuldades para o Tesouro Nacional, ou mesmo 
para a Petrobrás. Por exemplo, uma delas seria a 
criação de um imposto seletivo sobre a gasolina, 
que poderia ser aplicado na construção e na manu
tenção de rodovias e malhas IXbanas, valorizando o 
produto renovável e pennilindo terrpo hábil ao ál
cool, para ter uma gradual redução dos seus custos 
de produção, até que se encontrasse com os custos 
de produção da gaso6na. Seria assim reondenada a 
matriz energética nacional, pennitindo ainda a arre
cadação de impostos com melhoria da qualidade de 
vida para a população, bem corno o aumento da tari
fa de importação sobre o petróleo, como fonna de 
aumentar o Fundo já existente para a construção e 
manutenção de rodovias. 

Na verdade, nessa .questão da politica de pre
ços, um ponto fundamental que deve ser compreen
dido é a necessidade da competente compatibiliza
ção entre o petróleo, cujo preço é fixado em Rotter
dan, envolvendo aspectos cambiais, e o álcool, que 
é renovável e baseado na inflação interna. O que, 
certamente, está a demandar uma grande criativida
de ,por parte do Governo para que se solucione a 
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convivência entre os dois setores, criatividade essa 
que, logicamente, será tanfD maior quanro for a deci
são política de se propiciar o desenvolvimento de 
um programa tão importante para o futuro do Pais 
como o Proálcool. 

Por fim, e reiterando essa importância, é preci
so ressaitar qce o desenvolvimento desse programa 
implica corolária e necessariamente o próprio des~ 
volvimento da indústria do açúcar, devendo-se dizer 
complementannente que a agroindústria canavieira 
brasileira é, na verdade, altamente competitiva A de 
Sãó PaU<l ostenta o menor cUsto mundial e a do Nor
deste compõe hoje o quarto menor custo de produção 
dos países que competem com o Brasil, numa de
monstração cabal das distorções das anáfiSes que cri
ticam o atuaJ diferencial de produtividade entre essas 
regiões. Tem-se, assim, por meio do desenvolvimenro 
desses dois setores, uma condição macroeconõmica 
excelente para o Pais, pois as exportações de .açúcar 
aumentam rossas reservas e o álcool permite una · 
signilicaliva e salutar redução das importações. 

Concloo, então, Sr. Presidente, reafirmando meu 
propósito de batalhar, com oulros Companheiros des
ta Casa e da Câmara dos Deputados, para que o 
Proálcool seja pertinentemente J'eCl4)erado. Acredito 
mesmo que já exista hoje no Congresso Nacional 
fnda uma massa crítica amplamente favorável a que 
se trabalhe nesse sentido, como o expressa a Fren
te Parlamentar em Defesa do Seror Sucroalcooleiro, 
em cuja campanha estou plenamente engajado. 
Essa luta, tenho certeza, deverá ser compreendida 
pelo Executivo, com a adoção das medidas urgentes 
. que o setor reivindica Esse me parece ser o enten
~dimenfD do próprio Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, que, em discurso recente proferido em Ala
goas, afirmou não ser mais possível que "pairem dú
vidas quanto à necessidade de o País dispor de um 
programa de álcool, porque é uma fonte energética 
alternativa, não poluidora na mesma proporção em 
que outras fontes o sl:\O, e que nada Slbstitt.i em ter
mos de oferta de emprego•. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, essas são as 
palavras pronunciadas pelo Senhor Presidente da 
República Que Sua Excelência não fique nas pala
vras, que chegue à ação politica e administrativa no 
sentido de um rápido restabelecimenfD do Proâlcool, 
que é uma exigência nacional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durants o discurso do Sr. Humbertrl 
Lucena, o Sr. Bel/o Parga deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Ed/J8fdo Dutra, Suplente de Secretário. 

DuraniB o discurso do Sr. HumberiD 
Lucena, o Sr. José Eduardo Dutra, Sl.fJients 
de Secretário, deixa a cadeira da presi~n
cia, que é ocupada pelo Sr. JúHo Campos, 
21' !/'ICe-Presidente. 

O SR. ADEMIR ANDRADE _ Sr. Presidente, 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _ Conce
do a palavra ao Senador Ademir Andrade para uma 
questão ordem. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador) 
Sr. Presidente, quero conhecer as regras deslã 
Casa, porque não posso admitir que a cada dia as 
coisas sejam tratadas de uma maneira diferente. 
Sou Lfder de Partido e tenho, a qualquer momenlo 
que eu queira, na sessão, a oportunidade de falar, 
mas, muitas vezes, espero pacientemente o momen
to d<! minha inscrição, até para não abusar pelo faro 
de ser Lfder de um partido e ter o privilégio que o 
RegimenfD me garante. 

lioje, eu estava em· quarto' lUgar na inscrição 
normal de oradores. Quando presidia a sessão o Se
nador Emandes Amorim, S. Ex"s havia me dado o 
aviso de que me chamaria para falar. Eu esperei 
aqui os oradores falarem sobre questões pessoais, 
de Liderança, pacientemente, sem usar minha prer
rogativa de Lfder. De nepentá, para a minha surpre
sa, vejo a Presidência chamar o Senador Humberto 
Lucena Indaguei se. ele estava seguindo a ordem 
normal da inscrição, e ele, de maneira até um pouco 
rfspida, disse-me que o estava tazendo • 

Posteriormente, a assessoria trouxe-me o 6vro 
com uma situação para mim absolutamente inexpli
cável. O Senador Humberto Lucena, salvo engano, 
estava inscrifD em décimo terceiro ou décimo quinfD 
lugar, s6 que ao lado do nome do Senador Humber
to Lucena estava colocado "primeiro orador do Gran
de Expediente•. Indago à Presidência se isso é pos
sível. Se positivo, a partir de amanhã eu venho aqui 
e me inscreverei em último lugar. Ao iniciar a Ordem 
do Dia colocarei ao lado do meu nome que serei o 
primeiro orador do Grande Expediente. 

Gostaria que os fatos ocorressem conforme o 
Regimenro desta Casa Quero saber qual o critério 
certó, e . se a assessoria da Mesa agiu errado ou 
não, No ·meu entendimenfD, a assessoria agiu incor-

) (etalj1ente na p'roteção de privilégios que não conse-
guimos aeei!ar nesta Casa , · 

Eu gostaria. que V. Ex.A esclarecesse, pois é 
uma questão de ordem que levantO para colocar or
dem na Mesa do Senado Federal. · · 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)_ Por tra
tar~e de uma questão de ordem ofereço a palavra 
no caso de algum Senador desejar contraditá-lo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA _Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _ Com a 
palavra V. Ex•. 

O SR HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) _ 
Sr. Presidente, não pediria a palavra se não fosse o 
ténnino do discurso do nobre Senador Ademir An
drade, ao falar em privilégios. 

Tanto S. Ex'- me conhece quanto a Casa e sa
bem que jamais me utilizei de qualquer privilégio 
para ocupar a tribuna desta Casa, ou para ter qual" 
quer outra etividade a nível de Comíssão, etc. Pelo 
contrário, sempre aqui estou como qualquer outro 
Senador, aguardando a minha vez, de acordo com 
as inscriÇÕes feitas. 

Ocorre que, na verdade, S. Exi , talvez, por ser 
Senador novo e não ter ainda conhecimento, mas o 
que há aqui é que a sessão do Senado é constitufda 
da Hora do Expediente, da Ordem do Dia e após a 
Ordem do Dia Os oradores inscritos no Expediente 
falam durante esse período por 20 minutos; os que 
se inscrevem para depois da Ordem do Dia, como o 
tempo é maior, falam por 50 minutos. Como às ve
zes preciso de mais tempo para fazer um pronuncia
menlD, ao invés de me inscrever para o Expediente 
inscrevo-me para após a Ordem do Dia. E isto está 
de acordo com o Regimento Interno, como sempre 
ocorreu no Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _A Presi
dência esclarece ao nobre Senador Ademir Andrade 
que o art 17 do Regimento Interno diz: 

Art 17. "Haverá, sobre a mesa, no ple
nário, livro especial no aual se inscreverão 
os Senadores que quiserem usar da pala
vra, nas diversas tases da sessão, devendo 
ser rigorosamente observada a ordem de 
inscrição". 

A nossa sessão compreende três fases. A pri
meira é a Hora do Expediente, em que geralmente 
dois, no máximo três ou quatro oradores fazem uso 
da palavra por 20 minutos; a segunda fase é a Or
dem do Dia, quando são discutidas as matérias em 
votação; e a terceira, após a Ordem Dia, em que o 
tempo regimental é de 50 minutos. 

No caso da sessão de hoje, em que o eminen
te Senador Humberlo Lucena foi o primeiro orador 
após a Ordem do Dia, S. Exª se inscreveu dentro da 
norma regimental, dois dias antes, através de w;na 

cessão, comunicada à Mesa, do Senador Mauro Mi
randa, que se inscreveu para ser o primeiro orador 
após a Ordem do Dia, e que comunicou à Mesa que 
abriu mão de seu direito para que o Senador Hum
berlo Lucena, Líder de seu Partido, correligionário 
seu do PMDB, pudesse fazer a inscrição. 

Agora, nesse instante, de acordo com o Regi
mento, volta a palavra a ser concedida àqueles que 
estavam inscritos na ordem. Em seguida seria o Se
nador Emandes Amorim, como S. Ex .. não está pre
sente, de acordo com o Regimento, volta a palavra a 
ser concecflda aos que estavam inscritos, assegura
da neste instante ao ~nadar Ademir Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE Sr. Presidente, 
não me conitenço dà explicação de V: Exª. De qual
quer forma, a assessoria da Mesa está errada, par
que ela só faz uma inscrição. Não existem duas. 
Não existe inscrição para o Grande Expediente ou 
para após o Expediente. Nunca foi assim. O livro é 
único. A seqüência é uma só. Se querem mudar as 
regras, que se mudem, e que a Mesa explique aos 
Srs. Senadores que há inscrição para falar antes da 
hora da votação e um outro para se falar- após à Or
dem do Dia Mas aqui a inscrição sempre foi única, 
se respeitando à ordem de inscrição. Não existe o 
fato de a pessoa estar em 152- lugar e chegar de re
pente ... Senador Humberto Lucena, tenho o maior 
respei1o por V. ExB. Não critico o fato de ter aconteci
do isso justamente com V. Exi, mas o fato de a As
sessoria da Mesa, no meu entendimento, ter agido 
de maneira incorreta. Não aceito essa explicação, a 
não ser se fosse dilo para todos os Senadores que 

· há dois tipos diferentes de inscrição. O livro é um só. 
Único. A minha reclamação_ e pei)SO es~ em meu 
legítimo direito _ é para que as coisas sejam feitas 
de maneira correta 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _ Cabe a 
V. Exi apresenter um recurso à Mesa Diretora quan
to a esse assunto, e iremos submeter esse requeri
mento ao Plenãrio. 

O SR. ADEMIR ANDRADE _ Espero apenas, 
Sr. Presidente, que doravante os Assessores da 
Casa façam duas listas de inscrição: uma para o 
Grande EXpediente e outra para após a Ordem do 
Dia, porque todos nós teremos consciência do que 
irá acontecer. O que não está certo é o que ocorreu 
hoje. Não há Regimento que explique o que ocorreu 
hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _ Eu gos
taria de prestar um esclarecimento ao eminente Se
nador, para que não perdure dúvida alguma com re
laçã.o à 6sura da Mesa Aqui há uma inscrição: no 
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dia 1 ~ de julho de 1992, o Senador Eduardo Suplicy 
foi o segundo a assinar o livro, querendo ser orador, 
e colocou, entre parênteses, após a Ordem do Dia, 
seguindo vários outros oradores que se inscreve
ram. Então, é de praxe. V. Ex"- poderá vir à Mesa ve
rificar o livro. 

O SR. ADEMIR ANDRADE _ Mais uma vez, 
Sr. Presidente,_ desct.ipe-me -, V. Ex• me dá razão. 
Se estou em primeiro ou em Segundo lugar e digo 
que quero ser o primeiro após a Ordem do Dia, é 
muito dfferente, pois eslou abrindo mão de um direi
to que tenho para passar para mais adiante. Agora, 
se estou no 15" ou 16" lugar, e quero dizer que vou 
ser o primeiro da Ordem do Dia, passando à frente 
de 9 ou 12 que estão à minha frente, então, tenha 
paciência, Sr. Presidente, V. Ex" há de convir que 
es1ou certo e que a Assessoria da Mesa errou nesse 
aspec1o. Muitas vezes já fiz isto: inscrevo-me em pri
meiro lugar e assinalo qlie desejo ser o terceiro. Mas 
eu me inscrevi em primeiro. Agora, o que não é cer
to é quem se inscreveu em 15" lugar escrever do 
lado que quer ser o primeiro após a Ordem do Dia 
Então, a Mesa errou, e espero que erros dessa es
pécie não aconteçam, porque, se acontecerem, vou 
questionar aqui, como é do meu direito. 

Quero registrar, Sr. Presidente, de maneira 
muito rápida, a presença do Ministro dos Transpor
tes, Odacir Klein, no meu Estado. S. ExA esteve, lá, 
hoje pela manhã e, juntamente com o Governador 
Almir Gabriel, está buscando uma forma de salvar a 
Enasa, Empresa de Navegação da Amazônia, que 
creio ser conhecida por lodos que representam o 
Norte do nosso Pais. 

Na verdade, o Ministro dos Transportes está 
buscando uma forma de estadualizar a EnaSa, pas
sando a responsabilidade da administração da Ena
sa para as mãos do Governo do Estado. Isso está 
acontecendo graças a competência, ao dinamismo e 
ao compromisso dos funcionários da referida empre
sa Esta sempre teve muito recurso do Governo Fe
derai, mas com administrações absolutamente irres
ponsáveis, de Governos também irresponsáveis e 
que, por sua vez, fizeram da Enasa o que bem qui
seram. Assim, a empresa transportou de graça, de 
maneira indiscriminada, cargas e passageiros, en
fim, fizeram lodo tipo de mal uso da administração 
p(blica daquela empresa e, praticamente, quase a li
quidando. 

Hã cerca de dois anos uma nova <ldministração 
assumiu a mesma Seus funcionários começaram a 
COI'T1JI'Bender que O fim da empresa representaria 
também o fim de suas possibilidades, a extinção de 

seus empregos. Dessa forma decidiram, de maneira 
organizada e democrática, trabalhar pela recupera
ção dela. Foram anos de extrema dedicação, de 
imenso trabalho e de uma surpreendente recupera
ção de uma empresa que já havia sido posta à priva
tização e não se encontrou quem a comprasse. A 
Enasa chegou a passar por esse processo. Tenta
ram privatizá-la, mas, no momen1o da venda, não 
conseguiram finalizar o processo de privatização 
porque seus débitos eram maiores llo que seu bem 
patrimonial. Os funcionários _ agora apenas 295 _ 
cómeçaram a trabalhar com uma chefia extrema
mente competente, contam também com ô Governo 
responsável do ex-senador Almir Gabriel, hoje Go
vernador do Pará, e provam que é possível recupe
rar uma emJ)resa Hoje, há uma composição triparti
te de administração do Governo Federai, do Gover
no do Estadc e dos funcionários da Enasa 

· Então, quero aqti registrar esse a1o que está 
sendo assinado hoje, no Palãcio dos Despachos, com 
a presença do Governador, do Ministro Odacir Klein, 
dos funcionários da Enasa, da sua atua1 direç{K>. Que
ro mostrar com isso que é possível resolver tantas 
questões neste Pais sem necessariamente ter que se 
privatizarem as empresas, ter que vendê-las. J: só dar 
t.ma chance, é só dar t.ma oportunidade. 

Vejo, no meu estado, a Celpa se recuperando · 
de uma situação de absoluta. falência porque os 
seus funcionários compreenderam a necessidade de 
recuperá-la. Estão se esforçando para que ela não 
perca a concessão da União de explorar a energia, 
repassar a energia que recebem da Eletronorte no 
Estado do Pará. Então, isso é PQSS!vel, desde que 
haja espírilo democrático por parte daqueles que di
rigem o estado, daqueles que dirigem a União; Isso 
foi possível, agora, com a compreensão, com o es
forço do Governador Almir Gabriel, com a boa vonta
de do Ministro Odacir Klein. Todas essas pessoas 
estão realmente de parabéns. A Amazônia precisa 
dessa empresa funcionando, olhando o lado social, 
olhando a necessidade de levar o transporte fluvial a 
áreas onde só o estado pode fazê-lo. 

Dessa forma, quero congratular-me com essas 
au1oridades. f'reparei um pronunctamenlo por escri
to e .solicito que V. Ex"- o inscreva nos Anais desta 
caSa. 

/ Muito obrigado. 
- ~· -

/ DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ADEM/R ANDRADE EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. ' 

I 
Senhor Presiden!S, Sras. e Srs. Senadores, 

com presença.d?· Exmo. Sr. Ministro dos Transpor-
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tes, Odacir Klein, e de várias outras autoridades, en
tre elas o Governador do Pará, Dr. Almir Gabriel, 
realizou-se nesta manhã em BelémiPA, a solenida
de de assinatura de um protocolo entre o Governo 
Federal e o Governo do Estado, objetivando a revita
lização da Enasa-tmpresa de Navegação· da Ama
zônia, até então sob responsabilidade do governo 
federal. · 

Na verdade, Sr. Presidente, trata-se de uma 
proposta que, apesar de simples e muito em moda 
hoje em dia, ao que parece ainda não sensibilizou 
totalmente os responsáveis pela administração da 
coisa pública em nosso País: - A estadualização da 
Enasa, será viabilizada através de gestão tripartite, 
envolvendo o governo federal, o governo do Estado 
do Pará e os servidores da empresa. 

Esta parceria está sendo artiooada hoje, Srs. 
Senadores, como tábua de salvação para uma em
presa que sempre teve tudo para ser rentável e, to
davia, há anos, vem tendo seu patrimõnio dilapidado 
e corroído por péssimas administrações, que sem
pre a utilizaram como instrumento de barganhas po
líticas e casufsmos. 

A solução encontrada para a Enasa, garantirá 
um período mínimo de dois anos para que a empre
sa se reestruture, reequilibre suas finanças e de
mostre efetivamente a comprovação de sua viabili
dade comercial. 

Com dívidas hoje estimàdas entre R$6 e 8 mi
lhões, o grande desafio a ser vencido pela empresa 
é exalamente o de resgatar sua função social, 
numa região onde a malha hidroviária é o único 
meio de alcançar as localidade mais distantes e 
onde o potencial Iluvial é fator determinante para o 
desenvolvimento da economia regional. 

lnobstante as dificuldades, é preciso ressaltar 
que a empresa vem lutando de forma tenaz por sua 
sobrevivência, principalmente em função do empenho 
de seus 295 erT11J1'9(faclos. que a partir de agora, terão 
40% de participação na adminisb'ação tripartite. 

Historicamente; a tradição da Enasa sempre foi 
a de levar o deseri.volvirnento à toda região amazõni
ca, através do transporte de cargas e passageiros. 
Esta finalidade, contudo, foi sendo distorcida através 
dos anos e a empresa chegou muito próximo do fun
do do poço devido às práticas ilícitas e oportunistas 
de administrações irresponsáveis. 

A prática de favorecimentos indiscriminados, 
aliada às isenções de tarifas de frete concedidos de 
forma indiscriminada e a distribuição de cortesias de 
passagem sem nenhum critério, sempre foram situa
ções comuns até a última gestão da empresa. 

O protocolo firmado hoje entre o Governo Fé
dera! e o Governo do Estado do Pará, é um passo 
importante para que se, concretize a estaduallzação 
da empresa e ocorre num momento propfcio, oportu
nidade em que a Enasa encontra-se empenhada em 
sanear seu déficit financeiro, destacando que na 
atual gestão. 80% das dívidas foram pagas, princi
palmente as trabalhistas, no montante aproximado 
de R$300 milhões, e o qu& é mais importante, com 
recursos próprios. 

Cumpridos esses compromissos, a empresa 
conseguiu sustar todos os leilões de penhora que 
estavam previstos para ocorrer no início de janeiro 
último, Sr. Presidente. Com isso, deixou de ser 
transferida para a iniciativa privada, parte significati
va do patrimõnio da empresa. principalmente o com
plexo naval de Val-de-Cãns, um dos maiores e mais 
modernos estaleiros de docagem do Norte do Brasil. 

É curioso nolar, Srs. Senadores, que na região 
arnazõnica existem uma infinidade de empreendi
mentos no selar de transporte Iluvial de cargas e 
passageiros, alguns até mesmo envolvendo a parti
cipação de capitais estrangeiros, situação essa que 
certamente irá se ampliar a partir da abertura de 
nossa cabotagem interna, aprovada recentemente 
por este Congresso, e que no nosso entendimento, 
fere a soberania do País. 

Pois bem, entre estes milhares de empreendi
mentos, praticamente O· único que sempre se mos
trou deficitário IÍli a Enasa Enquanto a maioria das 
empresas privadas· consolidava-se no mercado, a 
empresa estatal além de perder espaço, perdia tam
bém seu patrimõnio mais importante, ou seja, sua 
frota de embarcações. 

Muitas dessas embarcações foram vendidas 
para o pagamento de dívidas. Outras simplesmente 
encontram-se desativadas por !alta de manutenção, 
mas poderiam facilmente voltar a operar, caso fos
sem recuperadas. 

Hoje a~ corita apenas com cinco embar
cações operando nos rios da Amazônia, entre eles os 
catamarãs Pará, Rondônia e Amapá, este último freta
do para o Ministério do Planejamenn em viagens do 
programa Comunidade Solidária por toda a região. 

Operam ainda o navio Barcarena, que até re
centemente esteve penhorado, por R$183 mil, e a 
Chatinha Plácido de Castro, que seria leiloada para 
pagar uma divida de R$115 mil, o que felizmente 
não ocorreu. Além dessas, outras embarcações en
contram-se paradas, como é o caso do navio Soure, 
dos catamarãs Amazonas e Roraima e de várias ou
tra!) embarcações de pequeno porte. 
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A iniciativa desse pro1ocolo que prevê a admi
nistração tripartite da Enasa, Sr. Presidente, de
monstra que, quando há vontade política, as soluçõ
es no sentido de preservação do patrirnônio público 
são facilmente encontradas. Tenho certeza que este 
prazo de dois anos estabelecido pelo pacto assinado 
hoje em Belém, será mais do que suficiente para de
monstrar que a Enasa é uma empresa rentável e, 
mais do que isso, possui todas as condições para 
cumprir eficientemente o seu papel social junto fi~; 
populações ribeirinhas da Amazônia 

Apelo portanto, principalmente aos nobres Se
nadores que representam os Estados da nossa re
gião arnazõnica, para que acompanhem o processo 
ora desencadeado na Enasa · 

Mais que isso, afinno ser de extrema importân
cia que este Senado Federal proceda, as providên
cias que se fizerem necessárias ao acompanhamen
to criterioso das operações relativas a reestrutura
ção da Enasa, de modo a que tenhamos todos, per
manentemente, condições de avaliar os rumos do 
processo de estadualização daquela emprE*K!, sob a 
ótica dos interesses regionais da Amazônia, e por
que não dizer, do País, já que para aquela região se 
voltam hoje os olhos do mundo inteiro. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE {Júlio Campos) _ O pedi

do de V. Exª será atendido na forma regimental. 
Concedo a palavra ao eminente Senador Lúcio 

Alcântara 
Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma 
Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão. 
Concedo a palavra ao Senador José Roberlo 

Arruda 

bral. 
Concedo a palavra ao Senador Bemardo Ca-

Concedo a palavra ao Senador José Fogaça. 
Concedo a palavra a:> Senador Carlos Patrocínio. 
Concedo a palavra a:> Senador Joel de Hollanda 
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
_ Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, venho à tri
buna nesta tarde para me congratular com o Miniatro 
do Exército, Zenildo Lucena, pela reabertura do Co
légio Militar do Recife. 

Trata-se de iniciativa das mais acertadas e opor
tunas que vem ao encontro dos anseios de centenas 
de pais, alunos, professores, lideranças comunitárias, 
e da sociedade pemambucana como um todo, que 
nunca se conformaram com o fechamento, há otto 
anos, desse modelar estabelecimento de ensino. 

DEt fato, pela qualidade de seus professores e 
pelo excelente nível de seu ensino, aliados a boa or
ganização e disciplina, o Colégio Milttar do Recife, 
durante anos, preparou para a vida e para a cidada
nia milhares de jovens estudantes. Muttos deles en
traram para a carreira militár, outrôs abraçaram ou
tras profissões; tomando-se cidadãos úteis a si mes
mo, a suas famílias e ao País. 

Por tudo isso, houve grande frustração e senti
mento de quase indignãção quando surgiu a notícia 
do fechamento desse importante colégio. Ninguém 
entendeu as razões desse ato e muito menos a justi
ficativa de que não era atribuição do Ministério do 
Exército manter as escolas. Assim sendo, o Colégio 
Militar do Recife teve encerradas suas atividades. 

Os protestos foram arq>los e se sucederam rios 
mais diferentes setores da sociedade pemarnbucana, 
na tentativa de desfazer a decisão vinda de Brasília 
Eu mesmo, como Deputado Estadual pela Assembléia 
Legislativa de Pernambuco, tive oportunidade de lide
rar grande movimento para a reabertura do colégio, o 
que, lamentavelmente, não aconteceu, para decepção 
e desespero de pais, alunos e professores. 

Mas eis que, agora, o Miniatério do Exérctto 
decide reabrir o Colégio Milttar do Recife, trazendo 
alegria para toda a comunidade do Estado de Per
nambuco. E é muito bom que isto aconteça pela 
mão de um pernambucano ilustre, o General Zenildo 
Lucena, militar simples, afável, desprovido de qual
quer vaidade. Rei às suas origens de menino pobre 
de São Bento do Una, no agreste de Pernambuco, 
e, como tal, conhecedor da importância da educação 
na vida dos jovens, principalmente daqueles perten
centes às famílias mais pobres, o General Zenildo 
Lucena soube superar dificuldades e viabilizou a 
reabertura dessa unidade de ensino. 

Ao General Zenildo Lucena, portanto, as nos
sas homenagens e o reconhecimento de Pernambu
co pela reabertura do Colégio Militar do Recife, hoje 
já com 600 alunos matriculados, e cuja sede definiti
va terá 18 salas de aula, sete laboratórios, anfitea
tro, ginásio coberto, audi1ório, biblioteca, campo de 
Mebol, pista de aHetismo e quatro quadras. 

Por uma questão de justiça, quero ressaltar 
também a participação decisiva de outro pernambu
cano ilustre, a do vice-Presidente da República, Mar
co Maciel, que, diga-se de passagem, nunca aceitou 
o~ fechamento do Colégio Milttar do Recife e sempre 
se empenhou pela sua reabertura, o que agora final
mente acontece. 

Ao vice-Presidente Marco Maciel, portanto, os 
nossos agradecimentos por tudo que tem feito pelo 
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nosso estado e, no caso específico, pelo seu cons
tante e persistente interesse em fazer voltar a ftn.. 
cionar esse colégio. 

Quero também, Sr. Presidente, me congratular 
com todas as autoridades do Exército sediadas em 
PemarrtnJCo e com os professores, pais, alunos e li
deranças comunitárias pelo empenho que tiveram 
na reabertura dessa unidade de ensino. 

Por último, quero dizer que Pernambuco está 
contente, porque o Colégio Militar do Recife está de 
volta para propiciar ensino de qualidade e contribuir 
para a formação cívica, cultural e profissional dos 
nossos jovens. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente, 
muito obrigado. · 

Durante o discwso do Sr. Joe/ de Hol
landa, o Sr. J(iio Campos, 212 Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Bel/o Parga. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) _ Concedo 
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT..SP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) _ 
Sr. Presidente, encaminhei hoje à Mesa um requeri
mento solicitando ao Ministro-Chefe da Casa CMI 
que envie ao Senado o conteúdo das atas das reu
niões entre o Presidente Itamar Franco e seus Minis
tros, úma vez qoo. no Jornal do Brasil de ontem há 
declaração do ex-Presidente Itamar Franco de que 
as atas secretas das reuniões ministeriais sobre o 
Sivam contêm fatos reveladores. 

Como no Palácio do Planalto foi irrtorrnado à 
imprensa que o responsável por essas atas, pela 
medida provisória que regulamenta as atribuições 
administrativas dos Ministros do Palácio, sobretudo 
as atas do Conselho de Defesa Nacional, é o Minis
tro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, encami
nhei novo requerimento à Mesa, de mesmo conteú
do, dirigido ao Secretário de Assuntos Estratégicos. 

Gostaria de fazer este esclarecimento e dizer 
que vou manter o primeiro requerimento, porque se 
porventura houve reuniões relativas ao Sivarn entre 
o Presidente e o Ministro, o Chefe da Casa Civil é o 
responsável. No entanto, se esse assunto, de ma
neira reservada, foi tratado apenas no âmbito do 
Conselho de Defesa Nacional, o Secretário deverá 
respondê-lo. 

Se é sobre essas reuniões que o ex-Presidente 
Itamar Franco estava se referim~o, é importante que 
o Senado Federal tome conhecimento do que ali foi 
tratado, mesmo que tenhamos a responsabilidade 
de manter reservadas essas informações. · 

O que são fatos reveladores? São fatos consi
derados irtliJOr!antes. O ex-Presidente Itamar Franco 
mencionou que há fatos reveladores. O Senador Pe
dro Sim:m informa que houve duas reuniões, mas 
pelo menos a uma delas o Senador Humberto Luce
na se recorda de ter assistido, não sei se se lembra 
quais são os fatos reveladores importantes. 

Terá sido alguma palavra do então Ministro da 
Fazenda, Fernando Henrique Cardoso? Teria oconri
do a decisão que reSIJtou na dispensa de licitação, 
quando era Ministro o Presidente Fernando Henri
que Cardoso? Quais foram as considerações colo
cadas pelo Ministério da Aeronáutica naquela reu
nião, para que o Conselho de Defesa Nacional reco
mendasse a dispensa da licitação? 

Na medida em que a República da Argentina 
resolveu implantar em seu território um sistema de 
proteção através de radares e considerou fazer um 
processo com dispensa de licitação, mas, em virtude 
da polêmica ocorrida no Brasil, resolveu proceder a 
um processo de licitação pública, não seria o caso 
de termos a licitação pública, corrtomne trinta Sena
dores disto já se convenceram? 

Rnalmente, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso transmitiu à imprensa _ e seu Porta-Voz, 
Sérgio Amanaí, reiterou _ que em nenhum momento 
havia conversado com o Presidente Bill Clinton so
bre o caso Sivam. No entanto, a Casa Branca infor
mou o contrário. Sua Excelência, então, reconheceu 
junto à revista Veja que, de falo, conversara ao telefo. 
ne com o Presidente Bill Clinton. Recordou-se, segl.ll
do reporta a Veja, que abordou a questão da participa
ção do Brasil, especialmente da Embraer, na riCitação 
pública que as Forças Armadas dos Estados Unidos 
promoveram para a compra de 750 aviões. Na oca
sião, o Presidente Bill Clintm falou do interesse do go
verno norte-americano no Projelo Sivarn. 

Qual foi o resultado? Por licitação pública, a 
Embraer, empresa brasileira, perdeu a concorrência 
para vender aviões às Forças Armadas dos Estados 
Unidos. Não seria um passo lógico que nós também 
procedêssemos não a um processo de seleção sem 
ficitação mas realmente a um processo de licitação 
pública? 

Tenho a certeza dá que o Presidente Bill Clin
ton e o Senado norte-americano irão respeitar a de
cisão do Senado brasileiro, se porventura resolver
mos aprovar o Projeto Sivam com a exigência de li
citação pública, inclusive segundo as recomendaçõ-
es da SBPC. ·1 

Muilo obrigado. Era o que tinha a dizer, Sr. 
P~esidente. 



Fevereiro de 1996 ANAIS íXTSENADÜ FEDERAL 477 

Durante o disCutSO do Sr. Eduardo Su
plicy, o Sr. Bel/o Parga deíxa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Júlio 
Campos, 2" Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Romero Jucá. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor 
Júnior. 

O SR. NABOR JÚNIOR ( PMDB-AC. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o Coneio 
Braziliense traz, em sua edição do último sábado, 
importante e profundo artigo de autoria do nosso ex
companheiro Mauro Benevldes, no qual se analisa. 
com seriedade e consciência democrática, os diver
sos aspectos do chamado instituto da fidelidade par
tidária Sua leitura teve diversos a5pectos gratifican
tes, a partir do reencontro com o raciocínio se~re 
lúcido, a preocupação permanente com a consolida
ção das liberdades e das inslitt.ições político-partidá
rias e o agudo senso de oportunidade para mudan
ças até aqui pouco valorizadas na atualidade con
gressual e nos meios voltados para a vida pública 

Defende o nosso ex-Presidente a reinserção, 
no texto constitucional, da obrigalória fidelidade par
tidária a partir da alarmante constatação de que •na 
legislatura 'passada, mais de 250 Deputados e Sena
dores mudaram de sigla, evidenciando uma instabili
dade reprovável, que se pretende corrigir". 

Denuncia o ex-senador Mauro Benevides 
•essa gritante anomalia, ruja continuidade vilipendia 
as facções e os seus integrantes, num desapreço à 
imensa legião dos votantes•, e vergasta aqueles que 
se movem atrás das correntes fisiológicas, "intensos 
à importância das legendas para as quais foram es
colhidos pelo povo no pleito de 1994". Para o ilustre 
cearense, que por tantos anos iluminou esta Casa 
com sua sabedoria e sua consciência juridica. o pro
blema na Câmara dos· Deputados agride até a pró
pria Secretaria-Geral da Mesa, que •se defronta com 
obstáculos quase intransponíveis, diante da sucessi
va rnodifrcação das· bancadas pela incontrolável an
sia de seus líderes em manter o comando hegemO
nico da estrutura congressual". 

Mauro Benevides lembra no artigo publicado 
pelo Correio Braziliense, que a fidelidade partidária 
teve suspensa a sua vigência em 1987/88, pela As
sembléia Nacional Constitt.inte, sob o argumento de 
que não mereceu ser considerada a necessidade de 
permitir uma •acomodação de forças políticas, na
quela fase que possibilitou o reencontro com o Esta
do de Direito Democrático•. 

Ho~; entretanto, não faz sendido que conti
nuem escancaradas.as:jlOI!as dos:~os, transfor
mados em cõrnodos de passa:Jem, meros corredo
res entre um interesse e outio; Uma situação transi
tória e outra igualmente desprovida de-qualquer soli
dez ideológica ou princípio programático. 

As palavras do ex-Presidente db Senado Fede
ral avalizam a profunda convicção. que também é 
minha no senlido da imperiosa necessidade do ree
xame da questão para que os partidos políticos, fi
nalmente, encontrem a idenlidade e a coesão que 
os fortalecerão, cimentando, assim. a democracia 
erigida após o período militar. 

Tive a oportunidade de apresentar, durante o 
período de revisão constitu::ional, emenda nesse 
sentido: minha proposta, infelizmente desconsidera
da naqueles dias tumultuadas, era voltada para o 
restabelecimento dos princípios da fidelidade parti
dária - não por motivos discricionários ou coerciti
vos, nias para permitir que a estabili2ação dos qua
dros partidários se fizesse, po~. sem ela. jamais 
teremos partidos fortes e, por conseqüência. jamais 
teremos uma democracia sólida e autêntica. 

E, confortado, encontro esia proposta no artigo 
do ex-senador Mauro Benevides, que, com mais ta
lento literário e riqueza vemacular, adverte: "Se tal 
não ocorrer, as agremiações proclamarão a sua au
tofalência, com riscos previsíveis para os rumos ins
titucionais do Pafs•. 

Para ciência dos meus nobres Pares e visando 
à sua entronização nos Anas do. Senado Federal, 
solicito à Mesa que seja consi:lefado como íntegra 
deste pronunciamento o artigo do ex-Presidente 
Mauro Benevides, publicado sro o fitulo Fidelidade 
Partidária, no Jornal Correio Braziliense do último 
sábado. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. NABOR JÚNIOR EM SEU PRONUN
CIAMENTO-

FIDEUOADE PARTIDÁRIA 

MauroBenevides 

Tenho-me posicionado, quando exercia man
dato parlamentar ou, mais recentemente, em artigo 
aqui divulgado, pela reinserção do inslitulD da fideli
dade partidária no texto da Carla Magna brasileira 

Aliás, a Comissão Especial da Gamara dos De
putados,. presidida por Mendonça: Filho e tendo 
corno relator o Deputado João Almeida, elaborou, 
em 1995, proposta de emerda à Lei Maior restabe
lecendo o dispositivo suprimida pela: Constituição vi-
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garante e, com isso, tentando evitar a desprimorosa 
transmigração de parlamentares de uma para outra 
agremiação. 

Na justificação da referenciada proposta vai real
çado que, na legislatura passada, mais de 250 depUa
dos e senOO<Jres mudaram de sigla, evidenciando uma 
instabilidaJe reprovável, que se pretende corrigir. 

Condufdo o período ordinário de sessões e ini
ciada convocação extraordinária desde 8 de janeiro, 
não se tem notícia de qualquer tentativa de lideran
ças mais categorizadas para superar essa gritante 
anomalia, cuja continuidade vilipendia as facções é 
os seus integrantes. num desapreço à imensa legião 
dos votan!Bs. 

Esta corrida desenfreada que se operacionali
za - sobre!u<b na Câmara dos Deputados - pela su
premacia do PMDB ou do PFL passa a ser o retrato 
fiel da inconsistência de convicções que domina al
guns membros do Congresso, intensos à importân
cia das legendas pelas quais foram escolhidos pelo 
povo no prélio de 1994. 

Na composição da Câmara dos Deputados até 
a própria Secretaria Geral da Mesa defronta-se com 
obstáculos quase intransponíveis, diante da sucessi
va modifK:ação das bancadas pela incontrolável ân
sia de seus líderes em manter o comando hegemõ
nico da estrutura congressuat 

Os Deputados Michel Temer e Inocêncio OH
veira digladiam-se no anúncio do número exalo do 
respectivo grupo, na busca frenética de situá-los 
como majoritários, independentemente da formação 
esdrúxula de blocos heterogéneos, sequiosos por 
assegurar, em última etapa, a indicação do sucessor 
do presidente Luís Eduardo Magalhães. 

Quando a Assembléia Nacional Constituinte, 
em 1987-88, extinguiu o instituto da fidelidade parti
dária, objeivava permitir uma acomodação das for
ças polfticas naquela fase que possibilitou o reen
contro oom o Estado de Direito Democrático. 

Decorridos mais de sete anos de promulgação 
do nosso Estatuto Magno, não teria sentido que se 
alongasse a fase de transição, sem que se pudesse 
pôr cobro a esse deplorável estégio de desacerto 
numérico, quando um simples aceno de liderança 
prestigiosa enseja a alteração de legenda, sem qual
quer consulta às bases responsáveis~la ou!orga 
do mandato popular. 

Urge, pois, que a proposta de emenda constitu
cional, que reimplanta a fidelidade partidária seja 
discutida e votada neste primeiro semestne, em 
nome mesmo dos princípios éticos que devem inspi
rar o comportamento dos nossos homens públicos. 

Se tal não ocorrer, as agremiaÕes proclamarão 
a sua autofalência, com riscos privisíveis para os ru
mos institucionais do país. 

Mauro Benevldes, ex-senador, é jomalistl 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _ V. Exª 

será atendido na forma regimental. 
Os Srs. Senadores Luiz Alberto de Oliveira e 

Leomar Quintanilha enviaram discursos à Mesa para 
serem publicados na forma do disposro no art. 203 
do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
0 SR. LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA (PTB

PR) _Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, seguin
do orientação da aluai Mesa Dire1ora, o Senado Fe
deral iniciou esta . semana as transmissões da sua 
TV a cabo, dando continuidade a todo um trabalho 
de criação de uma mídia própria, capaz de manter a 
sociedade bem informada sobre as atividades desta 
Casa. 

Esta orientação já resul1ou, na verdade, na 
criação de vários outros produtos, entre os quais 
destacamos o Jornal do Senado, um veículo diário 
que resume, num formato moderno com ~nguagem 
jomalístioa, o noticiário sobre as atividades do plená
rio e das comissões; a Agência Senado, que distribui 
notfcias· em tempo real; três programas de radio e 
dois programas de televisão, também diários, desti
nados aos vefculos convencionais. 

Mas sem dúvida, Senhor Presidente, Senhores 
Senadores, um dos momentos mais altos desta nova 
politica de comunicação social definida como prioritária 
por esta Mesa Diretora é a entrada em operaçOO da 
TV Senado, ainda em sua fase experimental. 

No momento a TV Senado está disponível para 
os assinantes da Net em Brasma, através· do canal 
45. Dentro do Senado, pode-se sintonizá-la através · 
do canal 55 do sistema VIP nos computadores. 

Numa segunda etapa a TV Senado estará em 
todas as televisões a cabo em operação no País, 
pelo sistema VIP, nos computadores. 

Cabe registrar aqui a colaboração do Sr. Presi
dente da República, do ministro das Comunicações, 
Sérgio Motta, e da Embratel na priorização do trans
poder para o Senado. 

Neste momen1o, senhor presidente, senhores 
senadores, cabe aqui uma análise sobre o que iSb:l 
signitica para a vida política do País. -

Antes, gostaria de meneionar o fato de estar
mos adotando o modelo consagrado pelo Congresso 
dos Estados Unidos com a C Span 1 e o C Span 2 
que transmitem por cabo, ao vivo, as sessões da 
Câmara dos representantes e do Senado. 



Fevereiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 479 

Cerca de outros vinte países seguem o mesmo 
modelo e orientação. Estamos, portanto, apenas nos 
atualizando em comunicação modema e a um custo 
reduzido. 

A partir de agora, um maior número de pes
soas poderá obter informações sobre tudo o que se 
discute e o que se decide no Senado da República. 
E tomará conhecimento dos fatos de uma forma di
reta, sem qualquer intermediação. 

Conforme lembram bem os acadêmicos da 
área de comunicação social, a imparcialidade no jor
nalismo é um evento quase iffi!Xlssível. E isto porque, 
até mesmo na hora de escolher o lead da notícia, ou 
seja, a cabeça, o parágrafo de abertura, o jornalista 
está sendo parcial, formando juizo de valor. ' 

Na hora de decidir que tal informação apurada 
durante uma entrevista é mais importante que outra, 
que ficou no pé ou que sequer saiu editada, lá se vai 
a tão sonhada imparcialidade. 

Com a lV Senado (e fica aí um vasto material 
de estudos para os teóricos da comunicação), nos 
moldes corno está concebida, esta imparcialidade 
vai estar bem mais próxima. E isto porque todas as 
sessões do plenário e todas as reuniões das comis
sões serão transmitidas ao vivo, na íntegra, sem ne
nhum tipo de escolha de tal ou qual assunto, deste 
ou daquele trecho de um pronurdamento, ou· seja, 
sem nenhum tipo de edição. 

A única interferência dos jornalistas integrados 
neste trabalho será para assirJalar, ao pé de ima
gem, com um registro de caracteres, o nome do se
nado! que está com a palavra e o partido ao qual 
pertence. Trata-se, ·portanto, de uma informação que 
se limita a orientar o telespectador que acabou de 
sintonizar aquele canal. 

Não se quer aqui, Senhor Presidente, Senho
res Senadores menosprezar o lrabalho da Imprensa. 
Num mundo onde a velocidade assume importãncia 
fundamental, e onde a preocl.ll"ção com o tempo, 
ou mais precisamente a falta deste, é traço comum 
na vida das pessoas, é de extrema utilidade o pro
cesso de edição e de resumo das informações, mes
mo tendo-se consciência dos arranhões que se co
mete neste processo aos ideais da imparcialidade. 

É inegavelmente útil, sim, todo o trabalho jor
nalístico. Mas é importante que em todo este mar de 
informações editadas, haja um espaço, uma janela 
para a informação completa, em sua total albrangên
cia, preservada em todo o seu conteúdo, o que vale 
transferir para o próprio telespectador selecionar 
com a sua atenção o que consklera ou não impor
tante. 

A lV Senado, Senhor Presidente, Senhores 
Senadores, é um passo de grande importância não 
somente para o fortalecimento da liberdade de ex
pressão, na medida em que coloca na casa dos te
lespectadores os mais importantes assuntos nacio
nais que necessariamente têm de passar pelo Sena
do. E fortalece a democracia na medida em que rep
resenta para a população um convite a que se tome 
mais participativa 

A lV Senado levará o debate dos grandes as
suntos nacionais para as residências dos brasileiros. 
Suas imagens podem ainda ser utilizadas p<;!la gran
de imprensa para melhor elaborar seus noticiários, 
multiplicando-se assim o seu alcance real. · 

Na medida em que contribui para melhor infor
mar à sociedàcle sobre a8 alividades desta Casa; a 
lV Senado dá sua contribuição para que· cada cida
dão, que busque o seu acesso, tenha condições de 
decidir melhor e de opinar melhor sobre questões de 
importância para suas vidas. Debates que vão da 
estabilização monetária até o combate ao desem
prego, a reforma nas relações entre o capital e o tra
balho, a dívida pCi>lica e as condições para se me
lhorar a saúde e educação no País - todos estes as
suntos, que passam pelo dia-a-dia do Congresso e 
que poderão ser melhor acompanhados pela popula
ção. 

E ao acompanhar cada um desses assuntos, a 
população emitirá sua reação, gerando, deste modo, 
um precioso feed back, que certamente servirá de 
orientação para o comportamento dos políticos. 

Dentro do Senado, Senhor Presidente, Senho
res Parlamentares, a TV Senado dará contribuição 
no sentido de aprimorar a cultura da boa política, da 
busca do tema mais importante para o discurso e da 
busca d!! melhor solução para as emendas e para 
os projetas que vão de encontro ao interesse popu
lar. 

Na medida em que a lV Senado for se firman
do como uma realidade a nível nacional, será forta
lecida a consciência de que toda a sociedade está 
acompanhando cada gesto, cada palavra, cada ati
tude do político. Será a lV Senado, desta maneira, 
um mecanismo importante para que a população 
possa aferir se o representante do seu Estado está 
de fato justificando o voto dele recebido nas eleições 
que o conduziram ao cargo. 

• Com a lV Senado, Senhor Presidente, Senho
res Senadores, o debate sobre as questões mais re
levantes para todo o Pais, toma-56 mais intenso. 
Com maior participação da sociedade e do próprio 
político, as soluções propostas pelo Senado certa-
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mente tomar-se-ão mais bem concebidas, mais apri
moradas e mais voltadas para a melhoria do bem
estar de toda a sociedade. 

Estão de parabéns V. Ex" e toda a aluai Mesa 
Diretora, Senhor Presidente, Senhores Senadores, 
que deram total respalda politico a esta iniciativa de 
criação da TV Senado, que significa um grande mar
co na história da vida politica e da comunicação So-. 
cial no Brasil. 

Era isso o que eu tinha a dízer, Senhor Presi
dente, Senhores Senadores. 

Muito Obrigado. 
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO) _ 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ninguém 
mais tem dúvidas quanto á necessidade de umà re
forma do sistema previdenciário no Brasil. 

Provavelmente esse é o maior de todos os de
safios que enfrentamos, pois é aquele que mais fa
voravelmente repercute sobre as futuras gerações, 
mesmo quando parece tão prejudicial às gerações 
presentes. 

O atual sistema previdenciário está falido. 
Foi vencido pelo excesso de paternalismo com 

que foi gerado, pela falta de seriedade com que foi 
administrado e pela impmidade que tem garantido o 
sucesso de todos os que dele se beneficiaram ilegal
mente. 

O sistema' previdenciário brasifeiro tomou-se 
incompetente, anaCrônico e deficitário. Nada mais 
natural, portanto, do que reformá-lo; nada mais ne
cessário do que lhe restill.ir a capacidade de prestar 
bons serviços ao trabalhador brasileiro; nada mais 
urgente do que tomá-lo ágil, competente, modema e 
rentável. 

No entanto, nenhuma falcatrua do passado e 
nenhum déficit do presente podem servir de respal
do a qualquer desrespeito aos direitos adquiridos 
pelos cidadãos. 

Não se constrói nenhum país democrático fora 
do Estado de Direito. E o respeito ao direito adquiri
do é um dos sustentác[jos da ordem democrática e 
uma das faces mais bonitas do Estado de Direito. 

é por esse motivo que, quando defendemos a 
implantação da Aposentadoria por Tempo de Contri
buição, defendemos também a implantação de um 
sistema de transição, que garanta a..manutenção 
dos direitos adquiridos por todos aqueles que çontri
buíram para a Previdência de acordo com a norma 
que lhes foi imposta. Afinal, não sabemos de um úni
co contribuinte da Previdência que tenha podido op
tar por outro sistema que não aquele estabelecido 
pela Lei então vigente. 

Não podemos, em nome da racionalidade ad
ministrativa ou de qualquer outro princípio, legislar 
contra a Lei. Seria uma contradição grande demais 
para uma Casa que serilpre soube, nos momentos 
mais duros e mais difíceis, respeitar os ditames da· 
Lei, defender o in~ da Federação, sem jamais 
faltar com o respeito seja ao povo seja à Norma 
Constituída 

Que se faça a reforma previdenciária Uma re
forma que garanta aposentadoria digna para o traba- ~ 

lhador nacional; que permita uma melhor visibilidade 
dos mecanismos internos da previdência social; que 
nos dê a certeza de um atendimento ágil, profissio
nal e compensador, no momento em que qualquer 
um de nós dela vier a necessitar. 

Não defendemos privilégios. Mesmo porque a 
igualdade perante a Lei é o único privilégio do cida
dão e o principal suporte da cidadania 

Tampouco defendemos, por outro lado, o des
respeito à Lei. Nem mesmo quando a Lei possa pa
recer desigual na defesa da própria igualdade. 

Precisamos de uma Previdência honesta, sóli
da e competente. 

Mas precisamos também de implantar definiti
varilente entre nós uma Democracia sólida, séria e 
consistente. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos ) _ Nada 

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos, desigrtando para a sessão deliberativa or
dinária de amanhã, à realizar-se às 14h30min, a se- ~ 
guinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N0-4, DE 1996 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art 353, parágrafo único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Proje1D de Lei 
da Cârilara n" 4, de 1996 (n" 1.156/95, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da. Repúblk'.a, 
que regulamenta o inciso XII, parte final, do art 59. 
da Constituição Federal, tendo 

- Parecer sob n" 26, de 1996, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao 
Projeto, com emendas nOs 1 a 6- CCJ, que apresen
ta; e 

- Recurso sob 11"- 1, de 1996, do Senador Pe
dro Simon e outros senhores Senadores, no sentido 
de que as emendas não acatadas pela Comissão 
sejam submetidas ao Plenário (art. 124, n" 3, do Re
gimento Interno). 
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PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 
N0-68, DE 1995 

. Parecer favorável, sob no. 10, de 1996, da Co-
m~oo . 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição no. 68, de 1995 (n"- 163/95, 
na Câmara dos Deputados), de iniciativa do Presi
dente da República, que altera os arts. 71 e 72 do 
Alo das Disposições Constitucionais Transitórias, in
troduzidos pela Emenda Constitucional de Revisão 
no. 1 , de 1994, tendo 

. -de Constltulçllo, Justlça e Cidadania, ven-
Cidos os Senadores Josaphat Marinho, Ademir An
drade, Roberto Freira, Ronaldo Cunha Uma, Benedi-
ta da Silva e Carlos Patrocfnio. . 

(Quinto e último dia de discus$00) 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos ) _ Está 

encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessi!/o às 1Bh1Bmin.) 

Ata da 28ªSessão Deliberativa Ordinária 
em 13 de fevereiro de 1996 . 

1.!1 Sessão Legislativa Ordinária, da 5Q.â Legislatura 
Presidência dos Srs. José Samey, Teotonio Vilela Alho 

Júlio Campos, Renan Calheiros e Nabor Júnior 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-8E 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - An16nio Carlos Magalhães
Antonio Carlos Va!ladares - Arlindo Porto - Artur da 
Távola- Bello Parga- Benadita da Silva- Beni Vr>
ras- Bem ardo Cabral- Carlos Bezerra- Carlos. Pa
troclnio - Carlos Wilson - Casildo Maldllner- Darcy 
Ribeiro - Edison Lobão - Ed!,!a!do Suplicy - áâ<> 
Álvares - Emffia Fernandes - Epilácio Cafeleim -
Emandes Amorim - Esperidião Arnin .:. Fernando 
Bezerra - Flaviano Melo - Freitas Nato - Geraldo 
Melo - Gerson Cama!a - Gilber1o Mimnda - Gú
lherrne Pa!ineirà ~ Hulio Napoleão - Humberlo· Lu
cena - I ris Razendé ·- Jader Barbalho - jeHe,,, 
Pares- João Fmnça- João Rocha- Joal da Hollan
da- JonaS Pinheiro- Josaphat Marinho- José Agri
pino - José. Alv~. - JQsé Biancp, ,.. José EdUardo 
Outra- José Fogaça·- José lgnácio Ferreii'a- José 
Roberto Arruda- José Samey.- JúÍio CampcÍs - Jú. 
nia: Marisa - Lauro Campcis - leoiTia!" Quin!al)ilha 

Lucfdio Portella - Lúcio Alcân1ara - lúdio Coalho -
Lulz Alberto da Ofiveim - Marina Silva - Marluce 
Pinlxl- Mauro Miranda- Nabor Júrior- Odacir Soa
res - Onofre QLinan Osmar Dias - Pedro Piva -
Pedro Simon - Rarnez Tebet - Renan Calhelros -
Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá -
Romeu Tuma - Rona!do Cunha üma- Sebastião 
Rocha- Sé'IJio Machado- Teotllnlo Vilela Filho
Va!mir Campelo - Vilson Kleiniiling - Wa!deck Or
nelas. 

O SR. PRESIDENTE (Tootonio Vilela Filho)
A lista de presença acusa o COIT!latecimento da 76 
Sm. Senadores. Havendo número regimental, decla
ro aberta a sessão. 

Sob a proteçao de Deus. iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1• Secre1árlo em exerclcio, Senador Na
bor Júnior, procadelá à lail!n do Expediente. 

É lido o seguin1a . 

EXPEDIE;NTE 

~-~~ PARECER W 30, DE 19SS 
· · · · · · · .-.• · ..... - (l)a:Comissão Diretora) 

· ' · Redaç!o final do Substitutivo do 
Senado ao Projeto· de Lei da Cimara rt' 
101, de 1993 (n•.I.258, de 1988, na Casa 
deOrigem). . 

. • . . • A Comissio Diretora, na redoçlo final do Substitutivo do .Senado 
10 

Projeto de Lei da Càmarart' 101, de 1993 (ri' 1.258, de 1988, 11& Casa de Origem) que 
.. estabelece 'IS ái,.trt:es e basu da eÚiu:açi/o ntiCional --'---- ' 
•---~ •----'-· . . • '""""'""" que DO texto ..-·~·-o ""- as necessanu alteroções de re<bçio introduzindo ainda, 
modificações recomend•das pela melbor técniça legisbtiva. tendo · ' 
:.,e;:' aprovadas pelo Plenário ao texto do substitutivo of...::: = =:rse: 
T_,S: ~~ tr=is•i!Odaciro, I~ de fevereiro de 1996. _ Jc>R Sarney, Presidente_ 
Valadares. • - Soates- Jc>R Eduardo Dutra- ~Dia Carlos 
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ANEXO AO PARECER Nº-30, DE 1996 

Redação final do Substitutivo do 
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 
101, de 1993 (h" 1.258, de 1988,-na Casa 
de Origem). 

Estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional.· 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

TÍTULO! 

DA EDUCAÇÃO 

Art. 1" A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar. na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa. 
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

§ 1• A presente Lei, obedecido o disposto nos arts. 205 a 214 da 
Constituição Federal. . disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio de ensino, em instituições próprias. 

§ 2" A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 
prática social. 

TÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

Art. 2" A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios da 
liberdade· e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

Art. 3" O ensino será mirustrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II • liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
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V - coexistência de instituições públicas. e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização dos profissionais da educação, garantindo, na fonna da 
lei e respeitada a autonomia universitária, plano de carreira para o magistério público, 
com piso salarial profissional; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na fonna desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade. 

X - valorização da experiência extra-escolar. 

TÍTULO III 

DO DIREITO À EDUCAÇÃO E DO DEVER DE EDUCAR 

Art. 4" O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: 

I - acesso ao ensino fundamental; obrigatório e gratuito, inclusive para os 
que a ele não tiveram acesso na idade própria; 

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino 
médio; 

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 
necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a 
seis anos de idade; 

V- acesso aos níveis mais elevados do ensino, dà pesquisa e da criação 
artística. segundo a capacidade de cada um; · · · · 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 
educando; 

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamentá! público, através 
de progran._tas suplementares de material didático-escolar, transporte, . alimentação e 
assistência à saúde; 

Art. s• O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo 
qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunítària, organização sindical; 
entidade de classe ou outra legalmente constituída. e, ainda, o Ministério Público, 
acioilar-o Poder Público para exigi-lo. · 

§ I" Compete aos -Estados e aos Munícípios, em regime de colaboração, e 
com a assistência da Uníão: 

483 
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. I - recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental, 
bem como os jovens. e adultos que a ele não tiveram acesso ou não completaram seus 
estudos; 

II - fazer-lhes a chamada pública; 

III - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola. 

§ z• Qualquer das partes mencionadas neste anigo tem legitimidade para 
pettcwnar no Poder Judiciário, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial 
correspondente. 

§ 3° Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em 
primeiro lugar o acesso ao ensino obrjgatório, nos termos deste artigo, contemplando em 
seguida os demais niveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades 
constitucionais e legais. 

§ 4° Comprovada a l)egligência da autoridade competente para garantir o 
oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de 
responsabilidade. 

§ 5° O cumprimento da obrigatoriedade do ensino se fará mediante a 
freqüência à escola, asseguradas outras alternativas para o seu cumprimento. 

Art. 6° Além do ensino obrigatório e gratuito, são direitos dos pais ou 
responsáveis e alunos: 

I - ter acesso a estabelecimento com padrão mínimo de q!Jll(idade, 
avaliado pelo Poder Público, alcançando os minimos de dias letivos e horas-aula fixados 
nesta Lei; 

II - receber informações sobre currículos, programas, avaliações do 
estabelecimento, freqüência e rendimento dos alunos. 

Art. 7° São deveres dos pais e responsáveis: 

I - matricular no ensino obrigatório seus filhos e as crianças e 
adolescentes sob a sua guarda, zelando pela sua freqüência e rendimento escolares, ou 
assegurar alternativa satisfatória; 

II - participar e colaborar com a associação de pais e outras entidades de 
cooperação com a escola. 

Art. s• O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 
condições: 

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo 
sistema de ensino; 

II - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder 
Público; 

III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 
da Constituição Federal. 
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TÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

Art. 9" A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarãQ., 
em regime de colaboração. seus respectivos sistemas de ensino. 

§ 1 • Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, 
articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e 
supletiva em relação às demais ínstãncias educacionais. 

§ 2• Os sistemas de erisino terão liberdade de organização nos termos da. 
presente Lei. 

Art. 1 O. A União incumbír"se-à de: 

I - elaborar- o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

II - organizar, manter e desenvolver os órgãos e in5tituições oficiaiS do 
sistema federal de ensino e o dos Territórios; 

III - . prestar assistência técnica e finan<:eira aos Estados, ao Distrito 
F edéral e aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e c. 
atendimento prioritàrio à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e 
supletiva; 

IV - estabelecer, em colaboração com os Estados. o Distrito Federal e os. 
Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o 
ensino médio, que nortearão os curriculos e seus conteúdos mínimos, de modo a 
assegurar formação bàsica comum; 

V - coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação; 

VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no. 
ensino fundamemal, médio e superior., em colaboração com. os sistemas de ensino. 
objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualídade do ensino; 

VII - baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação; 

VIII - assegurar processo nacional de avaliaçãÇ> das instituições de 
educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre 
este nivel de ensino; 

IX - autorizar, reconhecer, credenciar. supervisionar e avaliar, 
respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos 
do seu sistema de ensino. 

§ 1 • Na estrutura educacional, h"averá um Conselho Naéional de. 
Educação, com funções normativas e de supervisão e atividade permanente, criado p<W 

lei. 

485 
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§ 2' Para o cumprimento do disposto nos incisos V a IX, a União terá 
acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e 
órgãos educacionais. 

§ 3' As atribuições constantes do inciso IX poderão ser delegadas aos 
Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. 

§ 4' Os resultados dos processos de avaliação a que se referem os incisos 
VI e VIII contribuirão para a definição da política educacional. 

Art. 11. Os Estados incumbir-se-ão de: 

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos 
seus sistemas de ensino; 

II- definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino 
fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, 
de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada 
uma dessas esferas do Poder Público. 

lii - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância 
com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas 
ações e as dos seus Municípios; 

IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, 
respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos 
do seu. sistema de ensino; ' · 

V- baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 

VI- assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino 
médio; 

VII- assegurar a formação dos profissionais da educação. 

Parâgrafo · único. Ao Distrito Federal apücar-se-ão as competências 
referentes aos Estados e aos Municípios. 

Ar!. 12. Os Municípios incumbir-se-ão de: 

I • organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos 
seus sistemas de ensino, integrando-os ás políticas e planos educacionais da União e dos 
Estados;·· 

II· exercer ação redistributiva em relação ás suas escolas; 

III- baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 

IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu 
sistema de ensino: 

V - oferecer a educação infantil em creches· e pré-escolas, e com 
prioridade o ensino fundamental permitida a atuação em outros níveis de ensino somente 
quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e 
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com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Fêderal à 
manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao 
sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema úitico de educação básica. 

Art. 13. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as 
do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

forma da lei; 

I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II - administrar seu pessoal· e seus recursos materiais e financeiros, na 

ill - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

. VI - articular-se com as f~ílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola; 

VII - informar aos pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento 
dos alunos. bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica; 

VIII - constituir conselhos escolares com representação da comunidade; 

IX - prestar contas e divulgar informações referentes ao uso de recursos e 
à qualidade dos serviços prestados. 

Art. 14. Os docentes incumbir-se-ão de:. 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a· proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino; 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; 

V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias 
e a comunidade. 

Art. 15. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 
seguintes princípios: 
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I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 
ou equivalentes. 

Art. 16. Os sistemas de e115ino assegurarão aos estabelecimentos que os 
integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão 
financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. 

Art. 17. O sistema federal de ensino compreende: 

I - as instituições de ensino mantidas pela União; 

II - as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa 
privada. 

III - os órgãos federais de educação. 

Art. 18. Os sistemas de ensino dos ·Estados e do Distrito Federal 
compreendem: 

I - as instituições de ensino mantidas. respectivamente. pelo Poder Público 
estadual e pelo Distrito Federal; 

II - as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público 
municipal; 

III - as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela 
iniciativa privada. 

IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal~ 
respectivamente. 

Parágrafo único. No Distrito Federal. as instituições de educação infantil. 
criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. 

Art. 19. Os sistemas municipais de ensino compreendem: 

I - as instituições do ensino fundamen,tal. médio ·e de educação infantil 
mantidas pelo Poder Público municipal; 

II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa 
privada. 

III - os órgãos municipais de educação. · 
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TiTULO V 

DOS NÍVEIS E DAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO 

CAPÍTULO! 

Da Composição dos Níveis Escolares 

Art. 20. A educação escolar compõe-se de: 

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio; 

II - educação superior.' 

CAPÍTULO II 
Da Educação Básica 

Seção I 
Das Disposições Gerais 

Art. 21. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer
lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.· 

· Art. 22. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com 
base na idade, na competência e em outros critérios, oll . por forma diversa de 
organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar .. 

§ r• A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de 
transferências entre estabelecimentos situados no Pais e no exterior, tendo como base as 
normas curriculares gerais; 

§ 2• O calendário escolar deverá adequar-se ás peculiaridades locais, 
inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com 
isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei. 

· Art. 23. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada 
de acordei 'Com as seguintes regras comuns: · 

I - a carga horária miníma anual será de oitocentas· horas, distribuídas por 
um miníma de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluindo o tempo reservado 
aos exames finais, quando houver; · 

II - a classificação em qualquer série, exceto a primeira do ensino 
fundamental, pode ser feita: 

a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série 
ou fase anterior, na própria escola; 
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h) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; 

c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita · 
peLa escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita 
sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo 
sistema de ensino; 

III - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

a) · avaliação continua e cumulativa do desempenho do aluno, com 
preval~ncia dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do 
periodo sobre os de eventuais provas finais; 

aprendizado; 

h) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 

c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do 

d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao 
periodo letivo, para os casos de baixo rendimento escoLar, a serem disciplinados pelas 
instituições de ensino em seus regimentos; 

IV - o controle de freqüência fica a cargo da escola, conforme o disposto 
no seu regim~nto e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a freqüência 
mínima de 75% (setenta de cinco por cento)do total de horas letivas para aprovação; 

V - cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, 
declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, 
com as especificações cabíveis. 

Art. 24. Os curriculos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 
nacional comum, a ser complementada pelos demais conteúdos curriculares especificados 
nesta Lei e, em cada sistema de ensino e estabelecimento escoLar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e da clientela. 

§ 1° Os curriculos valorizarão as artes e a educação tisica, de forma a 
promover o desenvolvimento tisico e cultural dos alunos. 

§ z• ·o ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das 
diferentes· culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das 
matrizes indígena, africana e européia. 

§ 3• De acordo com as possibilidades da instituição de ensino deverá ser 
oferecida pelo menos uma língua estrangeira. 

Art. 25. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as 
seguintes diretrizes: 

I - a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e 
deveres dos cidadãos. de respeito ao bem comum. e à ordem democrática; 
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II - consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada 
estabelecimento. 

III - orientação para o trabalho; 

IV - promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas 
não-formais. 

Seção II 
Da Educação Infantil 

Art. 26. A educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral 
da criança até seis anos de idaâe, <lm seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social, complementando a ação da família e da comunidade. 

Art. 27 •. A educação infantil será oferecida em: 

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de 
idade; 

II - pré-escolas para as crianças de quatro a seis anos de i$.-de. 

Art. 28. Na educação infantil a avaliação se fam mediante acompanhamento 
e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso 
ao ensino fundamentai. · • · 

Art. 29. A. última série do pré-escolar, respeitada a idade mínima de seis 
anos, deverá ser gradativamente incorporada ao ensino fundamentai, na forma da Lei. 

Seção III 
Do Ensino Fundamentai 

Art. 30. O ensino fundamentai, com duração ·mínima de oito anos, 
obrigatório a pilrtir dos· sete anos de idade e facultativo a partir dos seis, gratuito na 
escola pública, terá por objetivo a fo~ação básica do cidadão, mediante: 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

. . Ill - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atirudes e valores; 

IV - o fortalecimento dos víncul0s de família, -dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

§ I • É facultado aos sistemas de eilsino desdobrar o ensino fundamentai 
em dois ciclos: 
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I - o primeiro definido, basicamente, por estar a cargo de docentes de 
turmas que ministrem a totalidade ou a maioria dos component~s curriculares; 

II - o segundo definido, basicamente, por estar a cargo de docentes 
especializados por componente curricular. 

§ z• Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem 
adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, até a terceira série 
anual, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as 
normas do respectivo sistema de ensino. 

§ 3° O ensino religioso, de matricula facultativa, constitui aisciplina dos 
horarios normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido, sem ônus 
para os cofres públicos, de acordo cóm as preferências manifestadas pelos à!unos ou por 
seus responsáveis, em caráter: 

I - confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu 
responsável, ministrado por professores ou orientadores religiosos preparados e 
credenciados pelas respectivas igrejas ou entidades religiosas, ou · 

II - interconfessional, resultante de acordo entre as diversas entidades 
religiosas, qúe se responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa. 

§ 4° Os sistemas de ensino aluarão de forma articulada com as entidades 
religiosas para efeito da oferta do ensino religioso e do credenciamento dos professores 
ou orientadores. __ 

§ 5° Aos alunos que não optarem pelo ensino religioso será assegurada 
atividade _alternativa que desenvolva os valores éticos, o sentimento de justiç~ a 
solidariedade humana, o respeito à lei e o amor á liberdade. 

§ 6° O ensino fundamental· regular será ministrado em língua portuguesa, 
assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos 
próprios de aprendizagem. 

§ 7° O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância 
utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 

Art. 31. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro 
horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de 
permanência na escola para tempo integral, associado a programas suplementares de 
alimentação, assistência ii saúde, material didático-escolar e transporte. 

§ 1 o São ressalvados os casos do ensino norurno e das formas alternativas 
de organização autorizadas na presente Lei. 

§ zo Os sister:n..is de ensino âarao prioridade na criação e extensão da 
escolarização em tempo integral: · 

a) às zonas prioritárias de atenção educacional, caracterizadas pela 
elevada ocorrência de pobreza e baixo desempenho educacional, especialmente nas áreas 
metropolitanas; 
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b) às primeiras séries do ensino fundamental, sucessivamente, até atingir a 
última. 

§ 3 o A extensao da escolaridade em tempo integral poderá fazer -se 
mediante escolas integradas, combinação de escolas-classe com escola-parque, escolas 
complementares ou outras modalidades definidas pelos sistemas de ensino. 

Seção IV 
Do Ensino Médio 

Art. 32. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 
mínima de três anos, terá como finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparaÇão básica para o trabalho e a cidadania; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia inteiectual e do pensamento critico; 

Art. 33. O curriculo do ensino médio observará o disposto na Seção I do 
presente Capitulo e as seguintes diretrizes·: ~--

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão· do. significado 
da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da.sociedade e 
da .. cultura; ~ língua portuguesa como instrumento de- comunicação, acesso ao 
conhecimento e exercício da cidadania; -- --- -- ~-

. IL - adotará metodologias de ensino_ e de avaliação que estimulem a 
iniciatíva dos estudantes; 

III - incluirá, além de uma lin_@a estrangeira corno disciplina obrigatória, 
outra de caráter optativo; · - - - · 

§ I o Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão 
organizados de tal forma que ao final do ensiÍio "médlo o 'educando demonstre: 

I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 
produção modema; 

II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 

III - âomínió dos conhecimentos sócio-históricos necessários ao exercício 
da cidadania. 

§ zo O ensino médio, atendida a formação geral do educando. poderá 
prepará-lo para o exercício de profissões técnica$. · 

Art. · 34. O ensino médio terá organização flexível para atender às 
diversificadas necessidades dos alunos. 

§ I o Os curseis- do ensino médio teri[o e_quivalência legal e habilitarão ao 
prosseguimento de estudos. 
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§ z• A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação 
profissional, poderão ser desenvolvidas nôs próprios estabelecimentos de ensino médio 
ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. 

Seção V 
Da Educação de Jovens e Adultos 

Art. 35. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 
tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 
própria. 

Parágrafo único. Os sistemas de ensirlo assegurarão- gratuitamente aos 
jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas. consideradas as caracteristicas do alunado, seus 
interesses, condições de vida·e de trabalho; mediante cursos e exames. 

Art. 36. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que 
compreenderão a base nacional comum do curriculo, habilitando ao prosseguimento de 
estudos em caràter regular. 

§ 1• Os exames a que se refere este artigo se reali:arão: 

a) no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de 
quinze anos; 

h) no nivel de conclusão do ·ensino médio, para os maiores de dezoito 
anos. 

§ z• Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por 
meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. 

CAPÍTULO III 
Da Educação Profissional 

Art. 37. A educação profissional, integrada às diferentes formas de 
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento 
de aptidões para a vida produtiva. 

Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, 
médio e superior, bem como o trabalhador em geral, joveni ou adulto, contará com a 
possibilidade de acesso à educação profissional. 

Art. 38. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o 
ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições 
especializadas ou no ambiente de trabalho. 

Art. 39. O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no 
trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para 
prosseguimento ou conclusão de estudos. 
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Parágrafo único. Os diplomas de cursos de educação profissional de nível 
médio, quando registrados, terão validade nacional. 

Art. 40. As escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos regulares, 
oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matricula à 
capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. 

CAPÍTULO IV 

Da Educação Superior 

Art. 41. A educação superior tem por finalidade: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito cientifico e 
do pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a panicipação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação cientifica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse 
modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais. científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar <;> saber através do 
ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 
cada geração; ~ 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à· comunidade e 
estabelecer com esta urna relação de reciprocidade; 

VII - continuar a formação cultural e profissional dos cidadãos pela 
promoção de formas adequadas de extensão cultural. 

Art. 42. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: 

I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de 
abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas 
instituições de ensino; ~ 

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino 
médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; 

III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e 
doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos 
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diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de 
ensino; 

IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. 

Art. 43. As instituições de educação superior se organizarão na forma de: 

I ~ universidades; 

II - centros de edu~ção superior; 

III - institutos; 

IV - faculdades; 

V - escolas superiores.-
Art. 44. A autorização e o · reconhecimento de cursos, bem como o 

credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo 
renovados. periodicamente, após processo regular de avaliação. 

§ I o Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente 
identificadas pela avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação que poderá 
resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na 
instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia, ou em 
descredenciamento. · 

§ 2° No caso de instituiÇão pública, ·o Poder Executivo responsável por 
sua manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, 
se necessários, para a superação das deficiências. 

Art. 45. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano 
civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmíco efetivo, excluido o tempo 
reservado aos exames finais, quando houver. 

§ I o As instituições informarão aos interessados, antes de cada período 
letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, 
requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, 
obrigando-se a cumprir as respectivas condições. 

§ 2° Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos. 
demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, 

aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus 
cursos. de acordo com as normas dos sistemas de ensino. 

§ 3 º É obrigatória a freqüência de alunos e professores, salvo nos 
programas de educação a distância. 

§ 4° As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, 
cursos de graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, 
sendo obrigatória a oferta nofuma rias instituições publicas, garantida a- necessária 
previsão orçamentária. · · ·- · -
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Art. 46. As instituições de educação superior poderão ministrar cursos 
regulares em regime seriado ou sistema de créditos. 

Parágrcifo único. Os cursos poderão ser de meio periodo ou de periodo 
integral, qualquer que seja o horário ou ainda ministrados· a distância. 

Art. 47. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos. quando registrados, 
terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular. 

§ 1• Caberá às instituições de educação superior credenciadas registrar os 
diplomas por elas expedidos. 

§ z• Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras 
serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nivel e área ou 
equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. 

§ 3• Os · diplomas :de Mestrado e de Doutorado, expedidos por 
, universidades estrangeiras, só poderão ser reconhecidos por universidades públicas que 

possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e, avaliados, na mesma área de 
, conhecimento e em nivel equivalente ou superior: 

· · · Art. 48. ·As instituições de educação superior aceitarão a transferência de 
alunos 'regulares, pata cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante 
processo seletivo. , 

Parágrafo único. As transferências er-officio se darão na forma da lei. . . 

, Art. 49. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de 
vagas, abrirão matricula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que 
demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo prévio. 

Parágrcifo único, As instituições referidas neste artigo concederão 
certificados de conclusão de-cursos seqüenciais aos alunos que acumulem créditos em 
pelo menos seis disciplinas-correlacionadas. 

Art. 50'. É livre o exercício das profissões, exigida a qualificação especial, na 
fonna da lei, para as profissões regulamentadas. 

Art. 51. As universidaoes são instituições pluridisciplinares de formação dos 
quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de ~ensão e de domínio e cultivo 
do saber humano, que se caracterizam por: 

. • . ~ . . = . ·-

I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático 
dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista cientifico e cultural, 
quanto regional e nacional; 

II - maioria de docentes em regime de tempo integral e com titulação em 
nível de especialização, mestrado e doutorado, 

Parágrafo único, É facultada a criação de urúversidades especializadas 
por campo do saber, 
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Art. 52. No exercício de sua autonomia, são ass.eguradas às universidades, 
sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: 

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de 
educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando 
for o caso, do respectivo sistema de ensino; 

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as normas 
gerais pertinentes;· · 

III - estabelecer planos, programas e projetes ae pesquisa científica, 
produção artística e atividades de extensão; 

IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e 
as exigências do seu meio; 

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância 
com as normas gerais atinentes; 

VI - conferir graus, diplomas e outros títulos; 

VII - firmar contratos, acordos e convênios; 

VIII - aprovar e executar planos, programas e projetas de investimentos 
referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos 
conforme dispositivos instituCionais; · 

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de 
.constituição, nas leis e nos respectivos estatutos; 

X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação 
financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas. -

Parágrqfo !lnico. Para garantir a autonomia didático-cientifica das 
universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos 
recursos orçamentàrios disponíveis, sobre: 

I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos; 

II - ·ampliação e diminuição de vagas; 

III - elaboração da programação dos cursos; 

IV - programação das l'esquisas e das atividades de extensão; 

V - contratação e dispensa de professores; 

VI - planos de carreira docente. 

Art. 53. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na forma da 
lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, 
organização e financiamento pelo Poder Público, assim como dos seus planos de carreira 
e do regime jurídico do seu pessoal. 

§ l • No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas 
pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão: 
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I : propor o seu q!Jadro de pessoal docente, técnico e admil)istrativo, 
a'ssim como um plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os 
recursos disporúveis; ·· · 

II - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as 
normas gerais concernentes; · 

III - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos 
referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados 
pelo respectivo Poder mantenedor; · 

IV - elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais; 

V - adorar regime financeiro e contábii que atenda às su.as peculiaridades 
de organização e funcionamento;· · 

VI - reavaliar operações de crédito ou de financiamento, com aprovação 
do Poder competente, para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos; 

VII - efetuat.transferências, quitações e tomar outras providências de 
ordem orçamentária, financeira e patrimorúal necessárias ao seu bom desempenho. 

§ zo Atribuições da autonomia urúversitária poderão ser estendidas ·a 
instituições que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, com base 
em avaliação procedida pelo Poder Público. 

Art. 54. Caberá à União assegurar, anualmente, em seu Orçamento Geral, 
recursos suficientes para manutenção e desenvolvimento das insti~ções de educação 
superior por ela mantidas. 

Art. 55. As instituiÇões públicas de educação superior obedecerão ao 
principio d~ gestão democrática, assegurada ·a existência de órgãos colegiados 
deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade in~titucional, local e 
regional. 

Parágrqfo único. Em quiuquer 'caso, os docentes ocuparão setenta por 
cento dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da 
elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes. 

Art. 56. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará 
obrigado ao minimo de oito horas semanais de aulas. 

CAPÍTULO V 
Da Educação Especial 

Art. 57. Educação especial, para efeitos desta Lei, é entendida como a 
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, 
para educandos com necessidades especiais. 
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§ I As escolas regulares oferecerão, quando necessário, serviços de apoio 
especializado para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 

§ zo Quando, em virtude das condições especiais dos educandos, não for 
possível sua integração ao ensino regular, o atendimento será feito em classes, escolas ou 
serviços especializados. 

§ 3° A oferta de serviços de educação especial, dever constitucional do 
Estado, tem inicio na faixá etária de zero aos seis anos, durante a educação infantil. 

Art. 58. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 
especiais: 

I - currículos, :métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades; 

II - terminalidade específica para aqueles que não possa atingir o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 
aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou 
superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração 
na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelem 
capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos 
oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas 
artística, intelectual ou psicomotora; 

V - acesso igualitário aos beneficios dos programas sociais suplementares 
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular; 

Art. 59. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios 
de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com 
atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo 
Poder Público. · · 

Parágrafo tínico. O Poder Público adotará, como alternativa preferencial, 
a ampliação do. atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede 
pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste 
artigo. 

TÍTULO VI 

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Art. 60. São profissionais da educação: 

I- docente; 

II - administrador escolar; 
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III - supervisor educacional; 

IV - orientador educacional. 

Art. 61. A formaçãode profissionais da educação terá como fundamentos: 

. I - a íntima associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a 
capacitação em serviço; 

II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições 
de ensino e outras atividades; 

III - formação preferencial em nível superior. 

Art. 62. A formação de profissionais para a educação básica se fará em 
universidades ou em institutos superiores de educação. 

Parágrafo único:-os instituto-s superiores de educação são instituições de 
nível superior, integradas ou não a u·niversidades e centros de educação supeJior, e 
manterão: 

I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o 
curso normal superior, destinado à formação de docentes l'_araa educação infantil e para 
as primeiras sénes" do ensino fundamental; · 

II - programas de formaçãopedagógica para portadores de diplomas de 
educação superior que queiram se dedicar à educação básica;· 

III - programas de educação continuada para os profissionais de educação 
dos diversos níveis. · 

Art. 63. É facultado aos sistemas de ensino e às instituições formadoras de 
docentes parcelar seus programas de formação e aperfeiçoamento, intercalando ciclos de 
instrução teórica e de capacitação em serviço, de modo, inclusive, a aproveitar os 
intervalos entre os períodos letivos regulares. 

Art. 64. No ensino médio será instituída escola normal, destinada à 
preparação de professores para a educação infantil e para o ensino fundamental até a 4" 
série. 

Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá 
prática d~ ensino de, no mínimo, trezentas horas. 

Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior se fará em. 
nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 

Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade pública 
com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais 
da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 
carreira do magistério público: 
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I - ingresso exclu~amente por concurso público de provas e títulos; 

II -·aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive-em serviço; 

III- piso salarial profissional; 

IV - incentivos à titulação e à produtividade; 

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído na 
carga de trabalho; 

VI- condições adequadas de trabalho. 

Art. 68. Nos sistemas de ensino federal, estadual e municipal, inclusive nos 
estabelecimentos por eles supervisionados, a supervisão e orientação educacionais serão 
exercidas, preferencialmente, por profissionais com habilitação especifica. 

TÍTULO VII 

DOS RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO 

Art. 69. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de: 

. I - receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; 

II - receita de transferências constitucionais e voluntárias; 

III - receita do salário-educação e de outras contribuições sociais; 

IV - receita de incentivos fiscais: 

V - outros recursos previstos em lei. 

Art. 70. A União aplicarà, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 
Estados. o Distrite Federal e os Municípios, 1inte e cinco por cento, ou o que consta nas 
respectivas Constitüições ou-- Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, 
compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do 
ensino público. · 

§ J• A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos 
Municípios, não será considerada, para efeito do. cálculo previsto neste artigo, receita do 
governo que a transferir. -'·--- - ·- · 

§ 2• Para efeito do cumprimento do disposto neste artigo, serão 
considerados individualmente os sistemas de ensino federal, estadual e muniCipal e os 
recursos aplicados na forma do art. 213 da Constituição Federal. 

§ 3• Serão consideradas excluídas das rece.itas de impostos mencionadas 
neste artigo as_ operações· de crédito por antecipação de receita· orçamentária de 
impostos. 
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§ 4 9 Para fixação inicial dos valores correspondentes . aos nnrumos 
estatuidos neste artigo, será considerada a receita estimada na lei do orçamento anual, 
ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de créditos adicionais, com 
base no eventual excesso de arrecadação. 

§ 5" As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente 
realizadas, que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão 
apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro. 

§ 6" ·O repasse dos valores referidos neste artigo do caixa da União, dos 
Estados, do Distrito Federai e dos Municípios ocorrerá imediatamente ao órgão 
responsâvel pela educação, observados os seguintes prazos: 

I - recursos arrecadadós do I • ao I o• dia de cada mês, até o 20• dia; 

II - recursos arrecadados do II • ao zo• dia de cada mês, até o 30• dia; 

III - recursos arrecadados do 21 • ao finai de cada. mês, até o I o• dia do 
mês subseqüente. 

§ 7• O atraso da liberação sujeitará os recursos â correc;ão monetâria e. à 
responsabilização civil e criminal das autoridades competentes. 

Art. 71. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do 
ensino as despesas realizadas com vistas à consécução dos objetivos básicos das 
instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a:·· 

I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais 
profissionais da educação; · 

II - aquisição, manutenção, constrúção e conservação de instalações e 
equipamentos necessários ao ensino; 

III - aquisição de material é"l:ontratação · de serviços. necessârios ao 
ensino; 

IV levantamentos estattsttcos, estudos e pesquisas visando 
precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino; 

V - realização de atividades-meio necessârias ao funcionamento dos 
sistemas de ensino; 

VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e 
privadas; 

VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender 
ao disposto nos itens deste artigo; 

Art. 72. Não constituirão despesàs de mantitetição e desenvolvimento do 
ensino aquelas realizadas com: 

I - pesquisa, quando não vinculada.às instituições de ensino, ou, quando 
efetivada fora dos sistemas de ensino. que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de 
sua qualidade ou à sua expansão; 
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II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, 
desportivo ou cultural; 

III - formação de quadros especiais para a administração pública, sejam 
militares ou civis, inclusive diplomáticos; · 

IV - programas suplementares de alimentação, transporte, segurança 
escolar, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de 
assistência social; 

V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou 
indiretamente a rede escolar. ·· · · · · · · · 

Art. 73. As. receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do 
ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do· Poder Público; assim. éómo nos 
relatórios a que se refere o art. 165, § 3°, da Constituição Federal: 

Art. 7 4. Os órgãos fiscalizadores examinarão, prioritariamente, III! pre~açi;o 
de .contas de recursos públicos. o cumprimento do disposto no art. '212 da tonstitt.iiÇão 

· Federal e na legislação concernente. · · · · · · · · · ' 

Art. 75. A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios. estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino · 
fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino 
de qualidade. 

Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este artigo será calculado 
pela União ao final de cada ano, com validade para o. ano subseqüente, consideràndo 
variações regionais no custo dos insumos e as diversas .modalidades de ensino .. ·:. · · · · " · 

Art. 76. A ação supletiva.,~:. redistributiva da União· e dos Estados será 
exercida de modo a corrigir, progressivamente, as disparidades. de, acesso e· g~tir, o 
padrão mínimo de qualidade de ensino. , , 

§ I • A ação a que se refere este artigo obedecerá fórmula de domínio 
público que inclua a capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal do 
respectivo Estado, do Distrito Federal ou do Municipio ·ê-in favor· da manutenção e do 
desenvolvimento do ensino.. · .. · : :.· · ·: · : 

. § 2• A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela 
razão entre os· recursos ·de uso constitucionalmente obrigatório ria manutenção e 
desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno, relativo .ao padrão mínimo de 
qualidade. 

§ 3• Com base nos critérios estabelecidos nos §§ 1• e 2•, a União poderá 
fazer-a-trans-ferência di-reta-de tec-ürSüs a Cãdâ estãbelêeimêfitô de ensino~ corisideraóo· o 
número de alunos que efetivamente freqüentam a escola. . · 

§ 4° A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do 
Distrito Federal. dos Estados e dos Municípios .se estes oferecerem vagas, na área de 
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ensino de sua responsabilidade, confomie o art. I I, VI, e art. 12, V, desta. Lei, em 
número inferior à sua capacidade de atendimento. 

Art. 77. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará 
condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e Municípios do 
disposto na presente Lei.. sem prejuízo de outraS prescrições legais. 

Art. 78. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes 
categorias: · 

I • particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas 
e mantidas por uma ou mais· pessoas fisicas ou jurídicas de direito privado que não 
apresentem as características dos incisos abaixo; 

II · comunit~as, assim entendidas as que são instituídas por grupos de 
pessoas tisicas ou por uma ou mais pessolll; jurídicas; inclusive cooperativas de 
professores e alunos, que incluam · na sua ·entidade mantenedora representántes da 
comunidade; · · 

III • confessionais, ·assim entendidas as que são instituídas por grupos de 
pessoas tisicas ou por uma ou mais pessoas· jurídicas . que atendem á orientação 
confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior, ..... 

IV· filantrópicas, na forma da lei. 

. Ari. 79. Os recursos· públicos serão destinados às escolas públicas, podendo 
ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que: 

I • comprovem. finalidade ·nãoJ!ucrativa e ' não distribuam resultados, 
dividendos. bonificações, participações ou parcela de.Seu patrimõnio sob nenhuma forma 
ou pretexto; • · · 

II-apliquem seÍJ.s.excedentesfiitanceiros em educação; · 

m . assegurem a destinação de seu· patrimõnio a outra estola comunítária, 
filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no casq de encerramento de suas 
atividades; 

IV· pn:stem contas ao Poder. Público dos reàirsos recebidos. 

§ I' Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas 
de estudo para a educação básica, na forma da lei, para os que demonstrarem 
insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede 
pública de domicilio do educando, ficando o Poder Público obrigado a investir 
prioritariamente na expansão da sua rede local. 

§ 2' As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber 
apoio financeiro do Poder Público, inclusive mediante bolsas de estudo. 
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TÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 80. O Sistema de Ensino da União assegurará aos povos Indígenas a 
oferta de educação escolar específica, diferenciada, intercultural, de acordo com o 
universo sócio-linguístico de cada povo, com os seguintes objetivos: 

J 

I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de 
suas memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de 
suas ünguas e ciências; 

II - garantir aos índios, suas comunidades .e povos, . o . acesso ás 
informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais 
sociedades indígenas e nãO-índías. 

Parágrafo único: A oferta de educaÇão escolar indígena será assegurada 
cmn ~ _participa~<l_.das comunidadesindígenas, suas organizações e ~!J.tidades afins. 

Art. 8 i. A U nilÍo apoiará técnica e financeiramente os siStemas de ensino no 
provimento da educação intercultural ás comunidades indígenas, . desenvolvendo 
pro~ainas integraqos de ensino e pesquisa . . . . . 

·' . 
§ r• Os progamas serão- planejados com audiência. das comunidades 

indígenas. 

· · · , · · · . § 2" Os prograntlÍi a que se refere e5te. artigo; inCluídos nos Planos 
Nacionais de EduCaÇão, Ú:rão os seguinteS objetivos: : .. . . :. . . . · .... : : . . . . . . . . 

I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a üngua materna de cada·· 
comunidade indígena; ''u~. ·. 

n·~ manter pfo~ di:·(~rinaçãO de p~al es~izado, destinado à 
educação escolar nas comunidades indíg~; · . ' ' . . .. '. 

m - desenvolver curricillos e programas específicos, neles incluíndo ·os 
conteúdos culturais correspondentes ás respectivas comunidades. 

IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático especifico e 
diferenciado. 

· Art. 82. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 
programas de ensino a distância, em todos os niveis e modalidades de ensino; e de 
educação continuada. · 

§ 1 2 A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, 
será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. 

§ 2 2 A União regulamentará os requisitos para a realizaÇão de exames e 
registro de diploma relativos a cursos de educação a distância. 
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§ 3° As normas para produção, controle e avalíaçijo de prvgramas de 
educação a distãncia e a autorização para sua implantação, caberão aos órgãOs 
normativos dos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração 
entre os diferentes sistemas. 

§ 4• A educação a distãncia gozará de tratamento diferenciado que 
incluirá: 

I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens; · 

U - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; · 

III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos · 
concessionários de·canais comerciais. 

Art. 83. É permitida a organização de cursos ou instituições de ensino 
.e?<perimentajs, desde que obedecidas as disposições desta Lei. . : . . - - - -

· Art. 84. · O· en~no · militar e re&ulado em · lei específica; admitida a 
_equival~ncia de _estudos, de. acçrdo. c;om as normas fixadas pelos siste~n:a5 de ensino. . ' . . . . -. . -· . . -· . . . . 

Ai-t. 85." As ·boisail"'cotiéedidaS. pelo Poder Público para estudo de pós
graduação e para pesquisa assegurarão. condições condignas de. manutençãà.' aos 
.contemplados, observada a. pontualidade dos respectivos pagamentos. · · 

Art. 86. Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em 
tarefas de ensino e pesquisa peia.S. · respectívas · instituições, exercendo funções de 
monitoria, remunerada ou não, de acórdo com seu rendimenfó .e seu plano de estudos. 

Art. 87. Qualquer cidadão habilitado com a titulação próprià poderá exigir a 
abertura qe concurso público de provas e_ títulos para cargo de docen~e de instituição 
pública' dé 'ensino' que' estivér séitdo OCupado por professor não COnCilfSl!.do, por mais ,de 
seis anos, ressalvados os direitos assegurados pelos artigos 41 da Constituição Federàf e 
19 do Ato das Disposições C!Jnstitucionais Transitórias . 

. . TÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 88. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da 
publicação desta Lei. 

§ 1• A União, no prazo de um ano a partir da publicação da presente Lei, 
encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e 
metas para os dez anos · seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre 
Educação para Todos. 

507 
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§ 2.• O Poder Público deverá recensear os educandos no ensino 
fundamental, com especial atenção para os grupos de sete. a quatorze e de quinze a 
dezesseis anos de Idade. · 

§ 3 • Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá: 

a) matricular todos os educandos a partir dos sete anos de idade e, 
facultativamente, a partir dos seis anos, no ensino fundamental; 

b) prover cursos presenciais ou a distância aos jovens e adultos 
insuficientemente escolarizados; 

c) realizar programas de capacitação para todos os professores em 
exercício, utilizando também, para ist\), os recursos da educação a distância; 

d) integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu 
território ao sistema nacional de avaliação do rendimento escolar. 

§ 4• Até ao fim da Década da Educação somente serão admitidos 
professores habilitados em nivel superior ou formados por treinamento em serviço. 

§ s• Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das 
redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de 
tempo integral. 

§ 6.0 A assistência financeira da União aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, bem como a dos Estados aos seus Municípios, ficam condicionadas ao 
cumprimento do art. 212 da Constituição Federal e dispositivos legais pertinentes pelos 
governos beneficiados. 

Art. 89. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptarão 
sua legislação educacional e de ensino ás disposições da presente Lei no prazo máximo 
de dois anos, a partir da data de sua publicação. 

§ I • No mesmo prazo estabelecido neste artigo as instituições de ensino 
adaptarão seus estatutos e regimentos àS disposições da presente Lei, observadas, no que 
couber, as normas dos respectivos sistemas de ensino. 

§ 2• O prazo para que as universidades cumpram o disposto no inciso II 
do art. 51 é de oito anos ou até que o sistema. de pós-graduação consiga oferecer 
condições para a formação, em nivel de mestrado e doutorado, aos atuais ocupantes da 
função de docência. · · 

Art. 90. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 91. São revogadas as disposições das Leis n•s 4.024; de 20. de 
dezembro de 1961, e 5.540, de 28 de dezembro de 1968, não alteradas pela& ... eis n•s 
9. 131, de 24 de novembro de 1995 e 9 .192, de 21 de dezembro de 1995 e, ainda, as Leis 
n•s 5.692, de II de agosto de 1971 e7.044, de 18 de outubro de 1982, e as demais leis e 
decretos-leis que as modificaram e quaisquer outras disposições em contrário. 
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O SR. PRESiDENTE (Teofonio Vilela Rlho) -
O expediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa. requerimenlos que serão lidos pelo 
Sr. 1Q Secretário em exercício, Senador Nabor JÚ1ior. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 111"97, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos artigos 50 e 49, inci

so X, da Constituição Federal combinados com o ar
tigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
sejam solicitadas ao Ministro - Chefe da Secretaria 
de Assunfos Estratégicos as seguintes informac;,ões: 

1. Cópia das atas das reuniões do Conselho de 
Defesa Nacional relacionadas ao Sistema de Vigi
lância da Amazônia- SIVAM. 

Justificaçlio 

Considerando estar o Senado Federal anali
sando a possibilidade de auforizar o Poder Executi
vo a contratar operação de crédito externo para a 
implementação do Projefo Sivam; 

Considerando declaraçães do ex-presidente Ita
mar Franco onde afirma a existência de alas secre1as 
contendo dados reveladores sobre o Projefo Sivarn; 

As informações aqui solicitadas são de funda
mental importância para que os senhores Senadores 
possam cumprir suas atribuic;,ões constitucionais. 

Senador Eduardo Supflcy. 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO III" 98, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no § .2!' do art 50 da Consti

tuição Federal e tendo em vista, o disposto no art 
216 do Regimenfo Interno do Senado Federal, re
queiro a Vossa Excelência seja encaminhado pedido 
de informações ao S~hor Presid~te do Banco Na
cional de Desenvolvi~mico e Social -
BNDES, Dr. Luiz Carlos Mendonça de Banos, . .3tra
vés do Senhor Ministro do Planejarnenfo, Senador 
José Serra, relativas à maiéria publicada no Jornal 
do Commércio, pág. A-12, da edição de 5 de janei
ro de 1996, que lhe atribui a defesa da privatização 
da Petrobras, em reunião da Federação das Indús
trias do Rio de Janeiro- FIRJAN: 

1 - O Sr. confirma as declarações que lhe fo
ram atribuídas, em matéria do Jornal do Commér
cio, pág. A-12, da edição de 5 de janeiro de 1996? 

2 - Caso afirmativo, que orientações supe
riores recebeu, quando de sua posse na Presidência 

· do BNDES, relativas à inclusão da Petrobras no Pro
grama Nacional de Desestatização? 

3 - O Sr. tem conhecimento da correspondên
cia do Senhor Presidente da República, Fernando · 
Henrique Cardoso, ao Senhor Presidente do Senado 
Federal, Senador José Samey, datada de 8 de 
egosfo de 1995, que, entre outras queslíles, reafir
ma o seu compromisso no sentido de que a Petro
bras não seja passível dé privatização? 

4 - O Sr. na referida reunião com empresário 
·· da Firjan, defendeu uma postura institucional do 

BNDES, em defesa da privatização da Petrobras? O 
tema já foi incluído na pauta de alguma reunião do 
BNDES? 

Justificação 

Uma das principais questões discutidas pelo 
Congresso Nacional, durante as votações da Pro
posta de Emenda Constitucional que propunha a fle
xibilização do monopólio estatal do petróleo brasilei
ro, se referia à possibilidade de privatização da Pe
trobras. Pode-se mesmo considerar que, tanto na 
Câmara dos Deputados, dÚrante as discussões do 
Relatório do· Deputado Alberto Goldman, como no 
Senado Federal, que teve como Relator da matéria 
o Senador Ronaldo Cunha Lima, esta foi a questão
chave qué orientou a decisão de um número signifi
cativo de parlamentares, quanto à aprovação ou à 
rejeição da PEC. · 

Em ambos os casos, o Senhor Presidente da 
República fez chegar aos senhores parlamentares o 
seu compromisso de manter a Petrobras como em
presa estatal nos projetas de lei que viriam a regula
mentar o novo dispositivo constitucional, após apro
vado pelo Congresso Nacional. 

No caso eSPecífico do Senado Federal, o Se
nhor Presidente· da República encaminhou corres
pondência, datada de 8 de agosfo de 1995, endere
çada ao Senhor Presidente desta Casa, Senador 
José Samey, onde reafirma a sua intenção de que: 

"1 - a Petrobras não seja passivei de 
privatização; 

2 - a União não contrate empresas 
para -pesquisa e lavra em áreas que tenham 
produção já estabelecida pela Petrobras, 
áreas essas que permanecerão, observadas 
as normas do novo modelo, com a citada 
companhia estalai; 

3 -- <~as licitações para concessão de 
pesquisa e lavra, no caso de igualdade das 
propostas apresentadas, seja assegurado à 
Petrotiras direito de preferência nas contra
tações-" 
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Ocorre que, em reunião na Federação do Co
mércio do Rio de Janeiro, o Sr. Presidente do Banco 
Nacional de Desenvolvimenlo Econômico e Social -
BNDES, Dr. Luiz Carlos Mendonça de Barros, de
fendeu, segundo matéria do dia 5 de janeiro último, 
publicada no Jornal do Commércio, a imediata pri
vatização da Petrobras. 

Como se sabe, o BNDES é o órgão encarrega
do da gestão do Furído de Privatizações e desempe
nha papel fundamental em lodo o processo de alie
nação de empresas estafais. Pela importância do 
Programa Nacional de Desestatização no contexto 
do plano de estabilização do Governo Federal, é de 
se esperar que o Sr. Presidente do BNDES oriente
se em recomendações superiores para traçar os ru
mos do referido Programa· t necessário, portanto; 
que se esclareça ao Congresso Nacional se as suas 
afirmações, na reunião da. Fi~an. correspondem ao 
teor da matéria veiculada no referido jornal e, caso 

. afirmalivo, se ocorrem, no BNDES, discussões· so
bre questões relativas à privatização da Petrobras, a 
deSPeito do compromisso· do Presidente da Repúbli
ca junlo ao Congresso Nacional; 

Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 1996.
Senador Pedro Simon •. · · 

DOCUMENTOS CITADOS PELO AUTOR. 

Brasjlia, 8 de agosto de 1995. 

Exrrl' Senhor Senador José Samey, Presidente' do 
Senado, em recente eocontro que .I'Qllllliy~_com o 
Senador Ronaldo Cunha Lima e com o Senador Ja
der Barbalho, referiu-me o ilustre relator no Senado 
da PEC no. 6 suas preocupaÇões quanto à evel'll\Ja) 
privatização da Petrobras, bem como quanto .às con
dições futuras de operações daquela empresa 

Desejo reafirmar a V. Excelência o que foi ex
poslo em discurso na Câmara pelo Lfder do governo 
naquela casa, Deputado Luiz Carlos Santos. 

Por isso mesmo, quando do encaminhamento 
do projeto de lei para regulamentar o novo dispositi
vo constitucional, proporei ao Congresso Nacional, 
que: 

1. a Pelrobras não seja passível de privatização; 
. 2. a União não contrate empresas para a pes

quisa e lavra em áreas que tenham produção já es
tabelecida pela Petrobras, áreas essas que perma
necerão, observadas as normas do novo modelo 
com a cilada companhia estatal; 

Fernando Henrique Cerdoso, Presidente da 
República Federativa do Brasil. 

3. nas licitações para concessão de pesquisa e 
lavra, no caso de igualdade das . .P.fl1poslas apresen
tadas, seja assegurado à Petrobrás direito de prefe
rência nas contratações. 

Esses pontos, como disse acima, já foram ex
postos pelo Líder do Governo na Câmara. Em consi
deração ao Senado, estou pedindo ao Lfder tlcio Ál
vares qoo entregue a V. Exª, esta carta para que a 
Casa, tome diretamente conhecimento do pensamento 
do goveroo. Esclareço outrossim, que havendo fórmu
la regimenlal parece-me que a lei de regulamentação 
deva ser aprovada em votação qualificada 

PETROBRÁS t UMA DAS 
15 MELHORES DO MUNDO 

EIT'f!resa subiu tres posiçiies no ranking 

A Petrobrás é' a 1 ~ maior e melhor empresa 
de. petróleo dp muf1C!o, empatada com a estatal ila
liana.Ente Nationale ldrocarboo- EN!, conforme o 
raning .divulgado. pela publiq;!ção americana. Petro-

. leum.frtell~ence Weekly, em dezembro de 1995. A 
Companhia subiu três pontos, em relação ao ano 
anterior, quando ocupava o 18" lugar da &sta das 50 
maiQI:es e me.lf:lores.-. O res,ullado se deve principal
mente a um saHo de 8,9% de suas·reservas de óleo 
cru e de 6,6% d!'!lll!SS réservas de gás. 

O ranking da· revista· é baseaQo na análise de 
mais de 100 companhias dé petróleo de todo o mun

. do e usa comQ critério as reservas e a produção de 
petróleo e gãs nalt,l_ral, a capacidade de refino e o 
volume de vendas de cada empresa 

No quaórci geral, o 1 o. lugar continua com a 
Saudi Atamco, 'da Arat:iia SaÚdilli.. O deStaque ficou 
para ·sete novas companlii;3S rUssas de petróleo que 
passaram a lazer parte da íranking. A publicação 
destaca, tarnbém, que;. dentre as 50 maiores e me
lhores empresas, 28 são estatais (19 são 100% es
tatais, nove têm participação majoritária 8statat, cin
co tém participação minoritária \estafai) e apenas 17 
são totalrnen~ privadàs. · J 

As companhias francesas 8f Aqtitaine e To
tal, que no ano anterior QÇ,yp;ivam a mesma posi
ção que a PefrobráS '(18"-lugar), perderam posiçõ
es, passando para os 222 e 232 lugares, respecti
vamente. Ambas sofreram redução de suas reser
vas de óleo e gãs, após a recente privatização. Na 
análise das 15 maiores e melhores do mundo nas 
áreas de refino e distriblição de derivados, a Pe
trobrás passou da 1 QB para a ~ posição, superan
do companhias como a Petnex (México), Nioc 
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(Irã), Eni (Itália), Amoco (EUA), Total (França) e Ide-. 
mitsu(Japão). 

Barros defende venda da empresa 
O presidente do BNDES (Banco Nacional de De

senvolvimento Econômico e Social), LLiz Carlos Men
donça de Barros, recolocou a Petrobf'ás na agenda 
das privatizações. Questiona:fo sobre a hipólese de o 
presidente Fernando Henrique Cardoso encerrar-seu 
governo com a privalizaçã'l da empresa, disse: Eu, 
particularmente, acho que seria fa •lástico para o país. 
O Brasil já é uma economia suficientemente sofistica. 
da para não ter necessidade de o setor petníleo estar 
nas mãos do Estado. A declaração de Mendonça de 
Barros foi feita após almoço na Rljan (Federaçã'l das 
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro). 

Durante debate que se segliu ao almoço, ele já 
havia dilo que espera que a Petrobf'ás pen:a ao longo 
do telllJO essa caracterfslica de empresa estatal. A pri
valízaçã'l da Petroblás havia sido retirada de. p!ÍtJa 
pelo governo durante as negociações que levaram à 
aprovaçã'l da emenda conslilucional que flexibiliza o 
rnonop6r10 estalai do petróleo. A flexibilização permle 
que empresas privadas ilegfvel em setores antes ex
clusivos da Pelrobrás. A emenda ainda precisa de 
uma lei que a regUamen!e. O presidenJB do BNDES 
disse que qualquer disct ISS!lo sobre a venda da em
presa só pode ser fei!a após essa regUarnentação. 

(À Mesa para DecisAo.) · 

REQUERIMENT0~99, DE 1996 
Senhor Presidenle, · 
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 1" da 

Constituição Federal e 90, incisos 11 e V do. Regi
mento Interno do Senado Federal, ao Ministro de 
Estado da Fazenda, as seguintes informações: 

a) Cópia do acordo assinado pelo ex-<lirelor do 
Banco Central, Edson Baslos Sabino, com o Banco 
Econõmico, no início de 1994. 

Justlflcaçlo · 

A revista Veja, de 31 de janeiro de 1996, à pág. 
91 , descreve em matéria inlittiada O BC sabia que foi 
assinado acordo entre o 9an!X> Central e o Banco Eco
nômico onde este COIT1J~ a injetm" 250 milh6-
es de dólares, em aumento ~ capital, e aquele a n!lo 
intervir e pennilir a apresenll:f;;1l de baJancetes.. 

Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 1996. -
Senador Gilberto Miranda Batis1a. 

(À Mesa para decisAo.) 

REQUERIMENTO N" 100, DE 111M 
Senhor Presidenle, 
Requeiro, nos termos dos arts.. 50, § 2", da 

Constituição, 215 e 216 do Regimento Interno do 

Senado Federal, sejam sol~itadas. ao Ministro de 
Estado da Fazenda, as segtJinles informações, ien
do em vista o que diSPOO o Decrefi:) n" 1.647, de 26 
de seteil'bro. de 1995: 

a) cópia dos documenms e>qlressos nas alf
neas a, b, c, de e, do parágmío OOico do art. 1•. re
cebidas por aquele Ministério desde 26 de setembro 
de 1995, até a presente data; 

b) cópia dos instrumenms contratuais de que 
trata o parágrafo 1 ~ do art 3", já autorizados pelo Mi
nistro de Estado da Fazenda, bem como aqueles em 
tramitação e os que receberam negativa; 

c) relação de crédifos lí(Jiidos e cerlos apre
sentados à Secretaria do-Tesouro Nacional, nos ter
mos do art 4", acrescentando aqueles efetivamQnte 
negociados, informando os credores, valores dos 
créditos originários, valor negociado. efetivação dos 
pagamentos e suas respectivas datas; 

d) relação das negociaçlles feitas entre a União 
e seus credores, explicitando os créclitos decorrentes 
de ação execltória ajuizada, os de pnecatórios expedi
dos e os de sentença lfqtida com transito em julgado, 
na forma do art 52 do menciona:!o decreto; 

e) cópia dos pronunciamentos da Procuradoria 
da Fazenda Nacional, conforme dispõe o art. 62, so
bre os contralos jã efetivados e ~ualrnenle, sobre as 
negativas apresentadas; 

f) cópia dos procedimenios estabelecidos pelo 
Ministro de Estado da Fazenda, bem como relação 
dos valores, objeto de pagamento a ser efetuado em 
moeda CQrrente, aos credores originais, conforme 
dispõe o art 82; 

g) relação dos credores aias obrigações ultra
passara(l'l o vaiQr estipulado pelo Ministro de Estado 
da Fazenda e que deram quitação total de seus dé
bitos junto à União; 

h) cópia dos , ... egm.isli:mos,. efel!ais pela Seaaaia ela 
Tesoub Na:ioná, conforme ):mlila o at. 9> do decrelo 
S1.4Xa::ilado, dos aédios CXll'imalkião, já negociadcts; 

I) relação dos créditos que foram utilizados 
pelo valor par, corno moeda paill pagamento do pre
ço de ações, bens e direitos alienados no âmbito do 
Programa Nacional de Deseslalização, institufdo 
pela Lei n2 8.031, de 12 de ablilde 1990. conforme 
preceiluaoart.11 doDecreton'1.647195. 

Sala das Sessões. 13 de fevereiro de 1996. -
Senador Gilberto Miranda. 

(À Mesa para decisão..) 

REQUERIMENTO N< 101, DE 1996 
Senhor Presidenle, 
Requeiro, nos termos do art. 216 do Regimento 

Interno do Senado Federal e do§ 22 do art. 50 da 
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Constituição Federal, que sejam prestadas pelo 
Exffi!?. Sr. Ministro de Estado da Fazenda as seguin
tes informações: - -- -- '---- _ 

1. Qual o aluai valor das res91Vas internacionais? 
2. Qual a remuneração média obtida com a 

aplicação das resewas? 
3. Qual a remuneração média que o Banco 

Central está pagando pelos títulos que vende para 
neutralizar o efeito inflacionário da acumulação de 
reservas? 

Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 1996. -
Senador Espiridi!o Amin. 

{A Mese para decisfio.) . 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa 
para decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do 
Regimento Interno. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É l~o o seguinte: 
OFICIO N2 139196- GSEF 

Brasma, 7 de fevereiro de 1996 
Excelentissimo Senhor Presidente Samey, 
Temos a honra de encaminhar a Vo5sa Exce

lência relação de projetas ·Considerados prioritários 
para a bancada pariamentar feminina, tramitando no 
Senado Federal. 

· Nosso inl!ilo é as5egurar que os rumos pno
_gressistas defin~os na Co!lferência Mundial ~ Mu
lher em Beijing continuem a encontrar receptividade 
nesta Casa, a qual demonstrou recentemente seu 
compromisso com a causa das mulheres ao aprovar 
a cota mínima de 20% pàra as listas í1ê" Càndidatos 
nas próximas votações. · - - · 

Sabedor da simpatia de Vossa Excelência à 
questão de promover a igualdade entre homens e 
mulheres em nosso Pafs~ contamos com sua· inesti
mável colaboração para buscarmos, juntos, agilizar 
a votação desses projetes em nosso plenário. 

Estaremos; desta forma, prestando contribui
ção significativa para a justiça social, marcando a 
Presidência de Vossa Excelência com avanços de
mocráticos e progressistas. 

Respei~e. Senadora EmRia Fernandes, 
PTB/RS - Senlilora Benedila da Silva, PT/RJ - Se
nadora Júnia Marise, PDT/MG - Senadora Marina 
Silva PT/A C- Senadora Marluce Pinto, PMDBIRR. 

PROJCTOS PRIORrr ÁRIOS
BANCADA FEMININA -1996 

PROCESSO PREPARATÓRIO E PóS BEIJIN 

· . - Em 7 de Fevereiro de 1996 -

PLENÁRIO DO SENADO FEDERAL 

1 ,;. PLC 41/91 (PL 1626189) -Emprego Do-
méstico - -

Regulamenta a profissão e as relações enb'e 
empregado e empregador doméstico. 

O projeto, de autoria da então Deputada Sena
dita da Silva (PT - RJ), foi apreciada em 18/4195 
pelo Plenário do Senado, . quando recebeu sete 
emendas da Senadora Benedita da Silva (PT- RJ), 
recuper'ando o texto aprovado na CAS. As emendas 
de plenário já foram apreciadas e aprovadas pela 
CAS (parecer favorável do Sen. Jonas Pinheiro, com 
subemenda à emenda 4) e estão atualmente para 
apreciação na CAE, onde têm como relator o Sen. 
Ney Suassuna (PMDB- PB). · . 

Depois da aprovação final pelo plenário do Se
nado, o projeto deverá retomar à Câmara para apre
ciação do Substitutivo do Senado. 

PROJETOS TRAMITANDO NAS 
COMISS0ES TÉCNICAS) 

2 - PLC 222/93 (PL 4782/90=MSC 144190) -
capacidade civil da mulher· , 

AHera Código CivH, adeq!J811do-o ao texto 
constitucional no que diz respeito. à igualdade entre 
os sexos {!rata da mesma questão e tem texto bas
tante semelhante ao PL 1815/91 (PLS_377/89). 

O projeto, de autOria do Poder ~xecutivo, ~
contra-se para apreciação pela Comissão Espec~al 
para a Refonmulação do Código ~1. dó Senado Fe
deral. Por essa razão, em princfpio, só deverá ser 
aprovado no bojo de uma proposta global de refor
mulação do Código. 

Para agilizar a tramitação e aprovação desse 
projeto é fundamental desvincular o mesmo do con
junto de projetes que estão na Comissão Especial. 

Caso isso não seja viável a alternativa é não 
encaminhar para apreciàção da Comissão Especial 
do Código Civil o PL 181 Ml1 (PLS 377/89), que na 
forma do Substitutivo aprovado na CSSF, tem o 
mesmo conteúdo do PLC 222/93, e encontra-se em 
fase final de tramitação na Câmara dos Deputados. 

- PL 1815191 (PLS 377/89) -capacidade Ci
vil da Mulher 

O projeto, de autoria do então Senador Fernan
do Henrique Cardoso, elimina do Código Civil as dis
criminações à múher, compatibilizando-o com o 
princípio constitucional que assegura a igualdade de 
direitos entre os sexos •. Na Câmara, foi aprovado na 
CSSF na fonma do Súi:islitutivo da relatDra, Deputa
da Rita Camata (PMDB ~ ES), que deu ao mesmo 
um conteúdo idêntico ao PLC 222193. Encontra-se 
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para apreciação na CCJR, onde tem como relator o 
Deputado Régis de Oliveira (PFL- SP). Deverá ain
da ser apreciado pelo Plenário da Câmara e, em se
guida, retoma ao Senado. 

3 - PL 382191 {PLS/96) - Mercado de Traba
lho da. Mulher 

Tem por objetivo garantir condições de igualda
de de acesso e participação no meroado de trabalho 
para mulheres e homens, proibindo e punindo qual
quer discriminação por motivo de sexo, idade, cor, 
situação familiar ou estado de gravidez. (Fundamen
ta-se na igualdade entre homens e mulheres asse
gurada na Constituição Federal, arl5', inciso I e art. 
~. incisos XX e XXX). 

O projeto, de autoria da Deputada Rita Camata 
(PMDB- ES), foi aprovado pela CCJRem 14-12-95 
(substitutivo da relatora, Dep. A~ira Eweiton -
PPBIAM) e encontra-se aguardando pubücação da 
redação final. 

Deverá seguir diretamente para apreciação 
pelo Senado Federal.(poder terminativo). 

4 - PDS 12188 (MSG 65/88) -Trabalho e Res
ponsabilidades Familiares 

A proposição é uma Mensagem do Poder Exe
cutivo, enviada em 1988 ao Congresso Nacional, 
submetendo à sua consideração as recomendações 
adotadas pela· Conferência Internacional do Traba
lho no período de 1962 a 1985, abordando a ques
tão do emprego para mulheres e das responsabilida
des familiares. 

------A- -pro13osição-,-encontra..se desde il18io/90 na 
CRE (Comissão de Relações Exteriores), onde se
quer foi designado um relator para a matéria 

5 - PLC 112/92 (PL 2.802/92) - Berçários e 
Creches nas empresas 

O projeto, de autoria da CPI que investigou o 
extermínio de menores, e que di&jlÕe sobra a obriga
toriedade das empresas onde trabalharem pelo me
nos 30 mulheres, garantirem berçário nos locais de 
trabalho, e creches a pr€Hlscolas (inclusive através 
de convênios) para os filhos de suas empregadas 
até seis anos de idade. 

O projeto enlrou na pauta do Plenário do Sena
do em 9-5-95, quando recebeu duas emendas (Se
nadoras Benedita da Silva ·e Emnia Fernandes, pro
pondo a creche nos termos da LDB). Está tramitan
do na CAS para apreciação das emendas de plená
rio, onde o relator, Sen. Jonas Pinheiro (PFL - M1) 

. deu parecer pela rejeição das duas emendas; tendo, 
então, o Sen. Romero Jucá (PFL - AR) pedido vig., 
tas do projeto. 

6 - PLS 235/95 -Assédio Sexual 

Pune com pena de reclusão, variáv61 entre 2 e 4 
anos, aquele que corneler o crime de assédio sexual 

O projeto, de autoria da Senadora Benedita da Sil
- va (PT- SP), está trannitando na Comissão de.Consti

tuiçã:> e Justiça e de Cidadania do Sena:lo, onde tem 
como relator o Senador José Bianoo (PFL- RO). 

-CONGRESSO. NACIONAL 

- Veto ao Pl 209/91 (lei n2 9.263196) - Pla-
nejamento Familiar 

. O projeto, sancionado em 12-1-96, recebeu veto 
parcial em três artigos (10, 11 e 15) e um parágrafo (12 
do artigo 14) que regulamentam a esterilização volun
tária de homens e mulheres, garantindo o atendimento 
desse serviço na rede pública de saúde. 

Em audiências dos Presidentes do Senadó e 
da Câmara com a Bancada Feminina e Organizaçõ
es de Mulheres (CFEMEA, CEPIA, SOS Corpo e Fó
rum de Mulheres de Brasnia), realizadas no dia 23 
de janeiro/9.6, ficou acertada uma sessão do Con
gresso Nacional para o dia &3-96, às 14 horas, para 
apreciação do veto, de maneira a conseguir a dernr 
bada do veto antes do Dia 8 de. Março - Dia Interna
cional da Mulher. 

- PEC 25/95 - Direito a Vida 
A proposta de Emenda Constitucional inviabili

za o aborto em qualquer hipótese (inclusive nos dois 
permissivos aluais: riscq de vida da mãe e gravidez 
resultante de estupro), ao inserir, no art 5" da Cons
titUção federal, o direito à inviolabilidade da vida 
desde a concepção. _ ·-··--·-- .......... ···-

Na úliima re-LillãO da Comissão Especial, reali
zada no ano passado, o relator da PEC 25, Dep. Ar
mando Abmo, apresentou seu relatório pela rejeição 
e arquivamento da proposta O relatório recebeu pe
dido de vista por dois parlamentares. 

A Comissão Especial já CU111Jriu 35 sessões 
das 40 regimentais. A PEC 25/95, depois de votada 
na Comissão Especial, terá que ser apreciada pelo 
plenário que, para aprová-la, necessitará de três 
quintos dos votos dos deputados (308 votos), em 
dois turnos de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
O ofício lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, proposta de emenda que será 
fida pelo Sr. 1~ Secretário em exercfcio, Senador Na
borJúnior. 

É lida a seguinle 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N" 4, DE 1996 

Inclui novo Inciso no § 9" e novo pa
rágrafO no art 165 da Constiluiçlio FederaL 
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As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos tennos do art 60 § 3" da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 
texto constitucional: 

Ar!. 12 Inclua-se um inciso, a ser numerado 
como III, no art 165, § 92 da Constituição Federal, 
com a seguinte redação: 

"Art. 165 ·································-·····-···
§ 9" ••••••••••••..•..••.•••••.• _ ••••••••••.•.••.•• ----···-
111 - dispor sobre a forma de participa

ção da população e de suas entidades no 
processo orçamentário." 

Ar!. 2" Inclua-se um parágrafo, a ser numerado 
como 1 O, no art 165 da Constituição Federal, com a 
seguinte redação: 

"§ 1 O. Os Poderes ExecutiVO é Legisla
tivo promove~o a participação direta de ci~ 
dadãos brasileiros ou de entidades civis 1&
galmente constituídas, no processo de ela
boração, aprovação e controle da execução 
do plano plurianual, da lei de diretrizes orça
mentárias e dos orçamentos anuais." 

JustificaçãO 

O processo orçamentário, no Pafs, tem se pau
tado, historicamente, num modelo centralizador e 
pouco democrátiCo, onde, não raras vezes, a tecno
cracia na elaboração e tramitação do Orçamento 
promove a exclusão da maioria por uma minoria · 

O uso do direito da cidadania deve tomar-sei 
um instrumento para a obtenção da transparência 
das atividades relacionadas com as finanças pltlli
cas e, neste particular, o Orçamento reveste-se de 
importância fundamental, capaz de mudar o quadro 
de desperdício de recursos da população, promo
vendo a justa distribuição e buscando a eficiência na 
execução das obras e serviços plblicos. 

Neste contexto, a participação de cidadãos e 
da sociedade civil faz-se imperiosa para a efetivação 
do controle da população sobre as despesas gover
namentais. 

Outra preocupação que se apresenta é a ques
tão da avaliação físico-operacional e financeira dos 
programas, projetos e atividades em andamento, 
visto que a experiência incremental tem colaborado 
para o desperdício dos recursos públicos. 

Ninguém melhor que o beneficiário de uma 
obra ou serviço público para exercer a fiscalização e 
o acompanhamento cotidiano e imediato dos atos da 
gestão pública 
1 A efetividade, eficácia e economicidade dos 

gastos públicos seriam mais facilmente alcançadas 

eom o envolvimento participativo da sociedade brasi
leira nos processos de elabqração da Lei <;la-Meios e 
de acompanhamento da execução orçamentária, a 
exemplo da experiência na elaboração de orçamen
to participativo que o Município de Porto Alegre im
plementou, com sucesso desde 1989, num contexto 
de administração popular da coisa p(blica, já tendo, 
inclusive, repassado essa idéia para algumas admi
nistrações municipais do Pais. 

Acreditamos, firmemente, que essa experiência 
pode ser transplantada, com algumas adaptações, 
em nível de Brasil, dificultando as mazelas da aluai 
sistemática orçamentária adotada na elaboração, 
tramitação e execução do Orçamento Geral da 
União, sobejamente denunciadas, tanto pela CPI.do 
PC Farias, quanto pela CPI do Orçamento. 

Da Constituição Federal não devem constar 
senão cláusulas norteadoras da ação política a ser 
desenvolvida, razão pela qual buscamos introduzir o 
motivo da partqJação nos três níveis de governo, na 
elaboração da proposta orçamentária e, mais larde, no 
acol1llSllhamento e fiscalizaçi!o. spbre os projetos e 
atividades exeo ta1os AS características básicas des
se novo mecanismo será objelo de Lei Complementar, 
~ Projeto já foi por nós encarrinhado (PLS n"-/95), 
estando em~ no Senado Federal. 

Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 1996. -
Pedro Simon - Eduardio Suplicy - Benedita da 
Silva - Joao França - Marluce Pinto - Esperidião 
Amin - Rarnez Tebet - Onofre Quinan - José 
Bianco - Nabor Júnior- Roberto Freire - Marina 
Silva - Coutinho Jorge - Emandes Amorim -
Bernardo Cabral - Joel de Hollanda -José Foga
ça - Renan Calheiros - Jonas Pinheiro - José lg
náclo Ferreira - Carlos Bezerra - Arlindo PoriO -
Carlos Patroclnio - TeotOnio Vilela Filho - EmUla 
Fernandes - Bello Parga - AntOnio Carlos Valia-
dares - Sebastiao Rocha. · 

LEGISLAÇÃO CiTADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

SUBSEÇÃQII 
Da Emenda-à Constituiçao 

Ar!. 60. A Constituição• poderá ser emendada 
~~~· I ,,.,ante proposta: •. 

. - \ 
ooooooooooouoouoooo••••oooooooooooo•o•ooooooo~ouo,-ooouooo-ooooooooouoouoouo 

§ 3" A emenda à Consti)uição será promulgada 
pelas-Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, com o respectivo número de ordem. 
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........................................................................... -.. -............... . 
SEÇÃOII 

Dos Orçamentos 

Art 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo 
estabelecerão: 

§ 9" Cabe à lei complementar: 
I - dispor sobre o exercicio financeiro, a vigên

cia, oS pra<:os, a elaboração e a organização do pla
no plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da 
lei orçamentária anual; 

11 - estabelecer normas de gestão financeira e 
patrimonial da administração direta e indireta; bem 
como condições para a instituição ·e funcionamen1o 
de fundos. 

(A Comissão de Constifuiçiío, Justiça e Cida-
dania.) · 

O SR. PRESIDENTE (Teo1onio Vilela Rlho)- A 
proposta de emenda à Constituição que acaba de 
ser lida está sujeita às disposições específicas cons
tantes do art 354 e seguintes do Regimento Interno. 

A matéria vai à publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Teo1onio Vilela Filho)- A 

Presidência recebeu, do Superintendente da Sude
ne, o Offcio n" 42196; de 31 de janeiro último, erica
minhando um exemplar do documento intitulado 
"Pacto Nordeste; ações estratégicas para um sal1o 
do desenvolvimento regional", aprovado na reunião 
do Conselho Deliberativo dessa Superintendência 
(Diversos n" 02, de 1996-CN) · - ·~ 

A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú
blicos e Fiscalização. 

Há oradores inscritos. 
· Concedo a palavra- ao nobre Senador Mauro 

Miranda, por permuta com o Senador José Fogaça. 
S. Ex" dispõe de 20 minutos. 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pro

nuncia o seguinte. discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, o longo impasse para a solução das 
dívidas agrícolas acabou provocando o que já se es
perava: o Brasil terá de importar mais de 9 milhões 
de 1oneladas para atender à demanda nacional de 
grãos, neste ano de 1996. Arroz, milho e trigo já fo.. 
ram identificados como produtos prioritários para o 
equilíbrio do abasteci~ Jntemo, de acordo com 
estudos da Companhia Nacional de Abastecimento, 
publicados hoje pela Gazeta Mercantil. 

Cunhou-se, neste País, a imagem de "Âncora 
Verde" para definir a importância da agrictM!ura na sus-

tentação do Plano Real. Para assumir esse sacrifício 
e garantir a estabilidade, o se1or rural -empobreceu e 
acabou desancorado do conjun1o da economia A 
matéria da Gazeta Mercantil mostra que há um alar
me ligado no futuro imediato do Plano Real. E o falo 
deve alertar o Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
Um ano após a sua posse, uma de suas principais pro
messas de campanha, a de fortalecimento da agricU
ttxa, não foi cumprida pela tecnoburocracia 

Em outubro do ano passado, eu trazia a este 
Plenário as previsões da Confederação Nacional da 
Agricultura, apontando uma queda de 14% na pro
dução de grãos, derivada da crise nos investimen1os 
rurais. Os efeitos já eram sensíveis . no êxodo para 
os cinturões de miséria das grandes cidades. Eu di
zia_ que os custos da insensibilidade poderiam ser 
graves para o futuro do Plano Real, e que cabia ao 
Governo resolver a situação no presente para não 
chorar os seus efei1os no médio prazo. Agora, infe.. 
lizmente, confirma-se o meu temor e de tantos ou
tros colegas desta Casa que batiam na mesma tese. 
Já tínhamos o exemplo do Governo Collor: a ex-Minis
tra Zér.a Cardoso de Mello deixou a agricultura na or
fandade dos financiamentos, le-.tando às importações e 
oo recrudescimen1o do descontrole inflacionário. 

Confirma-se agora a lamentável coincidência 
entre os números de outubro da Confederação Na
cional da Agricultura e. as constatações de hoje da 
Conab. As previsões da CNA falavam numa queda 
estimada de quase 14%, com base na rei:lução das 
áreas de plantio. E os números da Conab são de 
_13%, calo dados sobre uma produção de 71 milhões de 
1onela:las, contra lma demanda &.perior a 80 milhões. 

Mas esse quadro pode ser ainda maís grave. 
Segundo a Gazeta Mercantil, a demanda pode 
crescer em função do novo salário mínimo e de ou
tros ajustes salariais. Os . estoques diaponfveis nos 
armazéns do governo são antigos, de utilidade ques
tionável. E hã especulações de que podem estar 
apenas no papel. Se há um falo que pode ajudar a 
entender o que está acontecendo, vale recorrer a 
uma informação oficial do Banco do Brasil, em res
posta a urna indagação que encaminhei à sua dire
toria: em Goiás, o. número de propostas de financia
men1o aprovadas em 1994 foi de 14.742. Esse nú
mero caiu verticalmente para apenas 9.389 propos
tas, no ano passado, considerando-se os dados dis
ponfveis até o final de novembro. 

Não é meu objetivo alimentar pessimismos 
exagerados, até porque a lei que garantiu a securiti
zação das dívidas rurais estabeleceu a paz entre o 
governo e os agricultores e provocou um novo alen-



516 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

to no campo. Mas os falO$ atuais devem servir defi
nitivamente de lição para a burocracia que decide 
sobre o crédito e orienta os operadores dos financia
mentos, liderados pelo Banco do Brasil. Mesmo de
pois das negociaçõef' levadas à exaustão, há algu
mas dificuldades nos regulamentos fixados pelo 
Conselho Monetário Nacional. Uma delas é a redu
ção da linha de produtos usados na cobertura dos fi
nanciamentos, pelo sistema de equivalência. Outra 
dificuldade é a exigência de tradição de plantio do 
produto que será usado como garantia de paridade. 
São pequenos gargalos que persistem. 

No meu Estado de Goiás, a coragem e o senso 
empresarial de médios e grandes produtores estimu
lou um grande desenvolvimento tecnológico nas 
áreas de produção mais favoráveis. A irrigação, atra
vés do pivõ central, que era uma novidade inacessf
vel há alguns anos, pelos seus custos materiais e 
pela exigência de mui1os empregados na exploração 
e na manutenção, é hoje urna grande realidade na 
paisagem rural goiana Mas a crise já deixou suas 
marcas nessa área mais sofisticada. São eqt.ipa
mentos cuja utilização exige elevadas margens de 
giro financeiro, e se estes demoram, como está 
acontecendo, os custos sociais e econõmicos são 
elevados, comprometendo o esforço de escala na 
produção de grãos. As perdas são irreparáveis e o 
sucateamento é inevitáveL ~ inadiável a exigência 
de um novo relacionamen!o entre o Banco do Brasil 
e os produtores. Temos insistido nesse ponto, sem 
obter respostas nos fatos. 

Não é novidade para ninguém que a agricultura 
tem seus tentáculos fincados sobre toda a malha da 
economia ~ dos selores que inais geram empregos · 
diretos, contribt.indo fortemente para fixar o ho
mem fora das periferias necrosadas das grandes 
cidades. Tem êlevado poder de geração de em
pregos indiretos, como fornecedora de matérias
primas para a indústria, ainda concentrada nos 
grandes centros urbanos do Centro-Sú. Não está 
distante, porém, um futuro em que essas indús
trias terão de caminhar para o interior, para bara
tear seus custos na aproximação com as áreas 
produtivas. Goiás, com seus incentivos, seu clima 
privilegiado, suas terras férteis e as fronteiras agrí
colas por conquistar, está próximo da realidade de 
uma agroindústria pujante, se mudar a atual políti
ca de investimentos públicos. 

~ por isso que penso tet chegado o momento 
de estancar os emperramentos criados pela medio
cridade. Um pais como o Brasil, um terrttório do nos
so tamanho, está obrigado a pensar grande e a en-

tender que a agricultura é a máis·pçxlerosa das mo
las-mestras do desenvolvimento económico. ~ um 
investimento de maturação rápida nas suas respos
tas cfclicas, de grande poder alavancador da econo
mia, 'através das exportações, e de elevada impor
tância social, porque garante alimento, multiplica 
empregos e fixa o homem nas suas raízes, toman
do-o mais feliz. ~ preciso remover os preconcettos 
de nossa mentalidade para promover a grande vira
da da agricultura como principal força-motriz do de
senvolvimento equilibrado de toda a sociedade. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muilo obrigado. 
A SRA. BENEDrrA DA SILVA- Sr. Presiden

te, peço a palavra para uma comunicação inadiável. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -

Concedo a palavra à Senadora Benedita da Silva, 
para uma comunicação inadiável. 

S. Ex'! dispõe de cinco minutos. 
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, lemos 
nos jornais que a Força Sindical irá propor um con
trato de trabalho provisório, com duração de três 
meses a dois anos. 

Preocupa-me uma proposta que retira ponlos 
indispensáveis, como a dispensa do registro na car
teira profissional. Todos sabemos da importância 
desse registro na aposentadoria. Não acredito que 
seja aprovada a aposentadoria por tempo de contri
buição, em lugar do tempo de registro. A proJ>.)Sta 
também dispensa o recolhimento do Fundo de Ga
rantia do trabalhador, do salário-educação, do Seabra, 
do INCRÂ e sobretudo a múta no caso de demissões. 

Diante dessa preocupação, li os jornais, consultei 
também a Constituição e cheguei à conclusão de que, 
de acordo com o Tribunal St4Jerior do Trabalho, essa 
matéria é inconstitucional. Dizem que o.Gcivemo man
dará para cá uma medida provisória que regulamenta
rá o asstrto. Aí está o grande erro CO!Ístitucional, pois, 
se o Governo tiver que mandar algúma coisa, deverá 
fazê-lo através de projelo de eftienda constitucional 
para ser, então, discutido e vo_!ado. 

Nossa preocupaçãõâumenta, porqlle entende
mos que o trabalho faz parte da liberdade do indiví
duo. Não podemos aceitar a idéia de que os traba
lhadores, principalmente os da iniciativa privada. se
jam os responsáveis por não haver mais empregos, 
por conta dos encargos sociais. Isso não é verdade. 
Sabemos que esses trabalhadores estão em busca 
de melhorias que lhes permitam condições mínimas 
de vida Não é possível abrir mão desse processo 
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de conquista. Sabemos o que está embutido nesse 
chamado déficit público. 

Concluindo esta minha comunicação, quero di
zer que vou aprofundar, em outro momento, o deba
te a respeito desta questão, que. tenho certeza, me
recerá ampla discussão por parte desta Casa e do 
Congresso Nacional: o desemprego. 

Entendo, Sr. Presidente, que, se a proposta fei
ta é de uma frente de trabalho com características 
próprias, voltada para uma determinada política, isso 
seria interessante. Entendo até a preocupação do 
Governo quando diz que precisa criar empregos. 
Ora, que sejam criados! Nas condições em que a 
Força Sindical quer discutir, poderiam ser criadas 
frentes de trabalho, urbanas ou rurais, que atende
riam a um grande contingente de desempregados. 
Entendo, porém, não ser viãvel criar uma situação 
que poderã mais adiante passar a ser uma regra 
Essa é minha maior preocupação. 

Sabemos que a teoria que ora se quer aplicar, 
baseada neste argumento, não funcionou na Argen
tina, na Espanha. O fato de ter fe~o isso criou pro
blemas sociais. A verdade é que não se enfocam os 
problemas criados por essa situação. Em um país 
de dimensões como o Brasil, não é possível que 
possamos aceitar uma proposta como essa 

Sr. Presidente, sem interferir nas decisões das 
centrais sindicais, nas negociações dos trabalhado
res junto aos empregadores, quero apenas acreditar 
que isso seja verdadeiramente um boato. Teremos 
conseqüências sociais graves neste País, se isso for 
regra estai>elecida Muito obrigada 

O SR. ROMERO JUCÁ -Sr. Presidente, péço 
a palavra para uma comunicação inadiãvel. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Com a palavra o Senador Romero Jucã para u.ma 
comunicação inadiãvel. 

S. Br- dispõe de 5 minutos. 
O SR. ROMERO JUCA (PFL-RR. Para uma 

comunicação inadiãvel. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, hã alguns 
dias, tive oportunidade, nesta Casa, de chamar a 
atenção e solicitar Õ empenho do Ministério das Re
lações Exteriores e do da Justiça para a questão da 
prisão de sete garimpeiros brasileiros pela Guarda 
Nacional da Venezuela, que, posteriormente, foram le
véidos para a prisão na cidade de Puerto Ayacu::ho, na 
Venezuela. Nesse meu posicionarnenlo, eu pedia ao 
Embaixador Luiz Felipe Lampreia, às autoridades bra
sileiras e à Embaixada do Brasil em Caracas, que 
questionasse o assunto junlo ao Governo venezuela
no. IncluSive, recebi carta, em que me foi rela1ada a s;. 

tuação de gravidade · por que passavam esses ga
rimpeiros, Inclusive recebendo ameaça de morte. 

Pois bem, Sr. Presidente, venho a esta Casa 
para informar que, por intermédio de gestões do Mi
nistro Luiz Felipe Lampreia e do Secretãrio-Geral de 
Relações Exteriores, Embaixador Sebastião do 
Rego Barros, o Presidente Rafael Caldera assinou o 
indulto que permite a liberação desses garimpeiros, 
que estavam incursos num processo penal na Vene
zuela, resJ)Ondendo a uma duríssima legislação do 
meio ambiente desse pais. Previa-se, como final 
desse julgamento, um período de reclusão de mais 
de dez anos para esses garimpeiros. Por intermédio 
do Governo brasileiro e da atuação da Embaixada 
brasileira em Caracas, conseguiu-se reverter esse 
quadro. É com muita satisfação que comunico que o 
Presidente Rafael Caldara, como disse, deu inicio 
ao processo de soltura desses brasileiros através da 
assinatura do ato que lhes concede o indulto. Esse 
indulto será encaminhado à Justiça venezuelana, 
que deverã proceder da forma legal para liberar es
ses brasileiros. 

Eu gostaria, ainda, de ressaltar que esse gesto do 
Presidente Rafael Caldera tem um caráter preparativo 
da visita desse Presidente ao território brasileiro em 
abril, quando esperamos sua visita a Boa Vista, Rorai
ma, à cidade de Manaus e, posteriormente, a Brasma 

Ainda· a propósito· da visita do Presidente, eu 
gostaria de ressaltar que foi definida a pauta de en
tendimentos do Brasil com a Venezuela, que pratica
mente perpassa questões importantes na á,rea do 
desenvolvimento social, politico e econôrriico de 
toda a região. 

Ficaram definidos, Sr. Presidente, dez temas a 
serem encaminhados ao Presidente Rafael Caldara: 
a visita do Presidente a Boa Vista, Manaus e Brasí
lia; em segundo lugar, a reuniã'i do Parlamento Bra
sil-Venezuela, que deverã tratar de questões politi
cas entre os dois países; lambém o entendimento da 
Venezuela para participar da assinatura do Marco
sul; a questão da energia de Guri com os desdobra
mentos do acordo final para implantação da linha de 
desenvolvimento que vai ligar a hidroelétrica de Guri 
a Manaus, resolvendo inclusive o problema de ener
gia de Boa Vista; os encaminhamentos e as decor
rências do entendimento entre Petrobrãs-PDVSA no 
sentido de levar a uma associação entre ambas; 
também serã tratada uma questão séria e importan
te para a região que ~o os entendimentos sobre o 
processo de mineraÇão e siderurgia, diseutindo-se 
inclusive a Implantação de uma empresa binacional 
que cuide da mineração na fronteira 
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Assuntos importantes também serão tratados 
quanto ao meio ambiente, transportes, agricultura e 
desenvolvimento fronteiriço, considerando-se o es
pantoso incremento verificado no comércio entre o 
Brasil e a Venezuela, que atingiu um movimento de 
mais de US$3 milhões mensais. 

Gostaria, paia finalizar, Sr. Presidente, de pedir 
que faça parte deste meu pronunciamento não só a 
pauta dos entendimentos montados para a visita do 
Presidente Rafael Caldera, mas também a ata da 
quinta reunião do Mecanismo Politico de Consulta 
Brasil-Venezuela, ocorrida em fevereiro, em Brasfiia, 
definindo os padrões e o encaminhamento desse 
entendimento. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ROMERO JUCA EM SEU PRONUN
CIAMENTO. 

SEBASTIÃO DO REGO BARROS 
Secretário-Geral das Relações Exteriores 

Brasília, 9 de fevereiro de 1996 
A Sua Excelência o Senhor 
Senador Romero Jucá 
Senado Federal 

Caro Senador, 
Tenho o prazer de referir-me ao nosso recente 

encontro sobre as relações Brasil-Venezuela, de 
que participaram outros ilustres parlamentares e o 
Embaixador Clodoaldo Hugueney. Em minha avalia
ção o contacto foi extremamente útil. Não só permi
tiu uma importante troca de informações e de per
cepções sobre a situação aluai e perspectivas do re
lacionamento com a Venezuela, como também 
constituiu oportunidade de reafirmar a cooperação 
do ltamaraty com o Poder Legislativo. 

Ao reiterar-lhe minha disposição em renovar 
esse contacto, passo-lhe às mãos o texto da Ata 
do Mecanismo de Consultas Políticas Brasil-Vene
zuela, que assinei com o Vice-Chanceler Miles Al
calay, bem como de registro sumãrio de nossa 
reunião. 

Muito apreciei, suas palavras sobre as relações 
Brasil-Venezuela no Senado. 

Atenciosamente, 
Em tempo: tenho a grata satisfação de informá

lo de que, hoje, o Presidente Rafael Caldeira, indú
tará os sete garimpeiros brasileiro presos em Puerto 
Aujacucho. 

Reunião entre .o Secretário-Geral e parlamen
tares da região amazónica (31-1-96) 

1 ) Visita do Presidente Rafael Caldeira ao Bra
sil: concordou-se sobre a oportunidade de escala em 
Boa Vista e Manaus, antes da vinda a Brasília 

2) Grupo Pa~amentar Brasil-Venezuela: acer
tou-se a visita de parlamentares brasileiros do Grupo 
Parlamentar Brasil-Venezuela a Caracas, durante a 
VI Reunião do Mecanismo Politico de Consulta (se
tembro de 1996). 

3) Mercosul - Venezuela: acordou-se sobre a 
necessidade de se irJ'!lrimir novo dinamismo às ne
gociações Mercosul- Venezuela, a fim de conclui
las até o final de 1996. 

4) Energia: no que se refere ao projeto de inter
conexão elétrica Guri-Manaus, foi apontada a con
veniência de se tentar um acordo final sobre preços 
com a Venezuela, bem como a assinatura de um 
acordo sobre o projeto durante a visita do Presidente 
Caldera 

5) Petróleo: foi acordada a conveniência de se 
implementar o Protocolo de Cooperação Petrobras
PDVSA e de levar adiante a associação de ambas 
as empresas na construção da refinaria no Nor
te/Nordeste do Brasil. 
. 6) Mineração e Siderurgia: tonam salientadas 
as oportunidades de investimento para o Brasil na 
privatização e empresas da Corporación Venezue
lana de Guayana (CVG). Acordou-se explorar a 
constituição de empresas binacionais no setor de 
mineração. 

7) Meio Ainbiente: foi ressaltada a importãncia 
da participação dos Estados de Roraima e Amazo
nas no seminãrio sobre ecoturismo em Puerto Or
das, em março, e no desenvolvimento da coopera
ção nessa área coma Venezuela 

8) Transporte: os Parlamentares informaram 
sobre os avanços na pavimentação da BR-174, no 
Estado do Amazonas. As obras poderiam estar cón
cluidas até o final do ano. Os entendimentos para 
facilitar o trânsito de veículos e passageiros estão 
avançando. 

9) Agricuttura: os entendimentos visam a facili
taro comércio de produtos agropecuârios, em parti
cular pela harmonização de procedimentos fitosani
tãrios. 

1 O) Desenvolvimento Fronteiriço: foi salienta
do o aumento do comércio na fronteira (US$ 3 mi
lhões/mês) e a importância da participação das 
autoridades estaduais nos trabalhos do GT so
bre Desenvolvimento Fronteiriço. Foi aventada a 
hipótese de um intercâmbio anual de informações 
sobre os planos de desenvolvimento para a região 
fronteiriça. 
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.\ta úa ,. Reuniãu do :\lecanismu l'olítil'olle Consulta Brasil
\"t>nezuela 

Brasília. 1-2 de fevereiro di.' 1996 

- Reàiizou-se ern Brasilia. nos dias I e 2 de feveretro de 1996. a Quinta 
Reum;io. do Mecamsmo Politico de. t ·onsuha Brasil-Venezuela. por ucast;io da 
visita a Brasília do !Jiretor-Geral do Mnusteno das Relações Extc:non:s da . 
Republica da Venezuela. Embaixador Mitos Alcala) 

-A delegação 'c:nezuelana foi presidida pelo Diretor-Geral do Ministério 
das Relações Extenores e a brastletra. pelo Secretário-Geral das Relações 
l::x1..:nores. E:mbatxador Sebastiãu do Rego Banus A rc;laçãu das duas 
deh:~ações e a agenda do encontro constam em anexo a presente Ata 

Os.dois Chef~.:s de Delegação coincidiram em sua avaliação de que l!sse 
encontro. .ao proptciar um exame em profundidade dos .principais temas 
inclilidos na agenda bilateral. em·pantcular as atividades desenvolvidas desde a 
<)umú-ReÚnião do \1ecanismo Polnrco de Consulta ICaracas; 15-ló de maio 
de I t)QS J pelos diversos Grupos de Trabalho "brlaterais: ·foi extremamenl~ 
pOSIIIVO e COiltirmuu U excelente lU' el alcam,:ado IIU relacionamentO entre: ~ 
dois. paises. tradw:tdo nos significativos avançu:- nru; distintas_ áreas da 
cooJ)eraÇão ·bilateral Ambos expressaram a determmação de seus respectivos 
Gmcnios de prosse~mir com o atual processo de intensificação das relações e 
assumlaram. nesse contexto. a nnponãncia de qu..: lenham. continuidade a> 
dehhc:rações dos di".:rsus Grupos d.: I rabalho. a hu. da~ decisóes adotadib ut• 
encl1ntro pres1denc1al de 4 e 5 de julho de 1995. por ocasião da 'oisita a Caracas 
do J>résidente Fem:mdo Hennque l·ardosp. ass1m ..:orno das recomendações 
mchudas na presem-.: Ata. a serem .:xarmnada:- pela Cormssâo Bnmcional de 
Altt• '\1\d L>cstac;uam a rmpon:im;ta dc qm: .1:- .111\ rdades do:. l1rupo~ uc 
T rahalho seJam om:ntadas. de tom la prmrrtarra. pat :1 a r:.xc:cuçàu Ju:. pro_r~tu' 
Ja rdc:nlllicados. . 

Os dois Ytc..:-\1inistros· consu.lerararn que tera especial imponãncra. 
nes:-.: comext(). a pmx1ma vrsna d.: Estado ao Brasrl dll Presidente Rafael 
l'ald.:ra. a s<::t tcah/ada no pnmc:tt" ,ctm:~u-..: dcst.: ;mo Tal nsaa rellenra a 
pm •ttdadc :unhurda pelos Jor> ti'" -.:mo~ :i" .tprolundarm:nw c, ml..:nsJ!i~o:;tpt• 

. de ~uas rei:Jçócs nu 111ar::. alto mvc:l " prupt~o:tara u~o:;t~tau para amphaçào umda 



520 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

rnals significativa do_ espectro de. coopera,çào enJre _os dois países. Da mesma 
forma, ressaltaram a significação de que se revestirá a próxima visita à 

·Venezuela do Chanceler Luiz Felipe Lampreia. com vistas a realização da V 
Reunião da Comissão Binacional de Alto Nível. 

O Vice-Ministro venezuelano mencionou os proveitosos contatos que 
mantivera. na véspera da relll'Úão do Mecanismo. com o Ministro de Estado de 
Minas e Energia. Doutor Raimundo Mendes Brito. cuja projetada visita à 
Venezuela. a realizar-se proximamente. deverá contribuir para o 
aprofundamento e a. conclusão é! e imponantes entendimentos nas áreas de 
energia. mineração e siderurgia .. As duas · Delegações recomendaram fossem 
retomadas e intensificadas as atividades no âmbito dos Grupos de Trabalho II e. 
IV com vistas à referida visitil.__ . . __ 

. :: :~ --~"-As Delegações dos dois países expressaram sua satisfação pelos 
resultados registrados nos relatórios apresentados pelos Grupos de Trabalho e 
decidiram transmitir à Comissão Binacional de Alto Nivel as seguintes 
observações relativas a pontos específicos da agenda dos referidos Grupos, 
bem como em relação a temas de interesse mútuo. 
<>'! ·~Integração regional: negociação MERCOSUL-Venezuela-

~.:_ :c.:.-::,;Âo identificar umá pelf~ta concordância de pontos de vista quanto à 
'íiécessidade d_e preservar e- ampliar os fluxos. de com~io entre Brasil e 
· Venezuelà. no contexto da progressiva eliminação de barreiras ao intercâmbio 
comerciàl entre os mercados do continente, os dois V ice-Ministros coincidiram 
em âssinalar como fundamentais as negociações em curso entre MERCOSUL e 

· Vene~ela, para a multilateralização das preferências comerciais no âmbito da 
ALADI, e expressaram sua determinação de assegurar, de parte a pane. as 
condições para que essas negociações se concluam com êxito o mais 
brevemente possível. Ambos os Chefes de Delegação expressaram, assim, sua 
expectativa de que os pontos ainda pendentes nas referidas negociações sejam 
acordados em curto prazo e, nesse sentido. concordaram quanto· à necessidade 
de que sejam intensificados os cantatas nessa área. 

' · As duas delegações convieram, ainda. em ressaltar a alta prioridade 
atribuída por seus Governos às negociações entre MER'COSUL e Venezuela 
com \ÍStas à negociação âe um Acordo de Livre Comércio. Em particular, o 
Go\'ento brasileiro atuará jwtto a seus parceiros no MERCOSUL no sentido de 
criar condiçóes para que tal negociação seja concluída no mais breve prazo 
possível. Nesse contexto e à luz dos compromissos assumidos por cada pais. 
em seus respecti1·os esquemas de integração sub-regional. acordaram 
intensificar os esforços peninentes para aprofundar e ampliar .os processos de 



Fevereiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 52! 

inte~ção econom1ca na região. para dar ctunprimento ao previS"to na· 
''Declaração de Brasil e Venezuela sobre a Fonnação de wnà Área de Livre. 
Comércio"". assmada pelos dois Chanceleres em 4 de julho de 1995. 

1. Grupo de Trabalho I (Comércio e Integração) 
A Delegação brasileira fonnulou comite para que o Ministro de Fomento· 

e Presidente. do Instituto de Comércio Exterior IICE) da Venezuela, Dr. Werner 
Comues, realize visita .ao Brasil ainda no corrente mês, para manter contatos 
com autoridades do Governo brasileiro, ocasião em que o Grupo de Trabalho I 
realizaria nova reunião, com vis~ a acelerar o tratamento dos temas em sua 
agenda. .. 

Indicaram, ademais, a importância do trabalho conjunto na 
implementação do "Protocolo sobre Cooperação Fronteiriça em Matéria de 
Comércio", em particular no que se refere à ztivação dos Comitês de 
Coordenação previstos nesse instrwnento. que dev.erá contribuir 
significativamente para a agilização do comércio fronteiriço. Recomendaram, a 
esse respeito, que a consideração desse tema se faça prioritariamente pelo 
Grupo de "Trabalho VI (Desenvolvimento Fronteiriço), sem prejuízo da· 
necessária coordenação com as entidades representadas no Grupo de Trabalho·· 
I.. ;~.~ . .. . - . . . . . -'· ·>_-... . .• 

> • ·.~: - ••• 

; .;. ':: .,._ 

.. ;,-···;._;c . 2. Grupo de Trabalho 11 (Energia) . . ·.:-- · .. 
··Ao destacar o papel cruciaJ da complementaridade energética das regiões 

Norte do Brasil e Sul da Venezuela, como elemento de relevo na visão 
pi-ospCctiva de integra~o entre os dois países, os dois Vice-Ministros · 
reiteraram o alto interesse dos dois Governos no projeto de interconexão 
elétrica Guri-Boa Vista-Manaus e expressaram sua satisfação pelos resultados . 
das análises técnicas a esse respeito. Ambos expressaram sua expectativa de 
que s·e possam concluir em cuqp prazo as negociações atualmente em curso 
para a definição dos aspectos pendentes de decisão. com vistas a viabilizar a 
execução ·do projeto. Nesse sentido, decidiram- recomendai ao Grupo de 
Trabalho que realize nova reunião no próximo mês de março. 

·As duas delegações congratularam-se pelo expressivo aumento das 
importações brasileiras de petróleo venezuelano. que abre perspectivas ainclá __ 
mais promissoras de crescente dinamismo. no interCâ"inbio comercial entre os 
dois países. Salientaram íl importância da cooperação entre a Petrobrás e a 
PDVSA. no marco do "Protocolo de IntenÇões" assinado pelos Ministros de
Minas e Enerr:.ria dos dois países em 4 -de julho de 1995, e expressaram· o 
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interesse de ambos os Governos de que essa cooperação possa aprofundar-se 
de forma significativa em wn fururo próximo. Nesse sentido. manifestaram sua 
satisfação pelas consultas em andamento para o exame da viabilidade de um 
projeto conjunto Petrobrás-PDVSA para a constmção de wna refinaria no 
Brasil. e coincidiram em destacar a conveniência da formação, com a brevidade 
possível. das comissões mistas Petrobrás-PDVSA contempladas no 
mencionado Protocolo, para o estudo de \Íabilidade técnica e econômica de 
.Projetas específicos de interesse dos dois paises. Consideraram. ainda. que 
seria positiva a conclusão de wn Memorandum de Entendimento para a 
cooperação tecnológica entre as d1;1a5 empreSas. 

1 endo presente a importância desses temas, decidiu-se, assim, . 
recomendar que o Grupo de Trabalho II realize nova reunião no próximo mês 
de março. 

J. Grupo de Trabalho III (Transporte) 
Ao destacar a relevância do novo "Acordo de Transporte Rodoviário 

Internacional de Passageiros e Cargas", os dois Vice-Ministros expressarm:n 
sua satisfação pelo progresso nas consultas relativas aos ane."'tos alfandegário ê 
de seguros do referido Acordo, salientando a importância desse marco jurídico 
ampliàdo para a regulamentação dos crescentes nexos de transporte terrestre 
entre Brasil e V enczuela · 

A deleglÍção brasileira apresentou informações sobre a etapa • das 
obras de pavimentação da rodovia BR-174, no trecho Manaus-Caracaraí. 
reiterando ser esta obra prioritária para o Governo brasileiro. A ·delegação 
vcnezuC.lana agradeceu as informações apresentadas. 

No que se refere ao tema da interconexão fluvial, as duas delegações 
reiteraram seu interesse pelo assunto e decidiram recomendar ao Grupo de 
Trabalho III que examine a possibilidade de designação de wna missão técnica 
binacional para realizar intercâmbio de estudos já efetuados sobre esse tema, 
elaborar relatório sobre o estado da questão. inclusive, se conveniente, com a 
realização de visita para o exame m loco de áreas relevantes das bacias do 
Amazonas e do Orenoco. 

E."'tpressaram. ademais. sua comicção quanto à necessidade de 
estabelecimento de rotas aéreas regionais entre o Brasil e a Venezuela. e 
convidaram o Gmpo de Trabalho lil a examinar me1os e modos pelos quais se 
possa obter a necessária participação do setor privado no estabelecimento 
dessas linhas de transpone aéreo. que deverão constituir elemento de grande 
irnponância no contexto da intensificação dos \"inculos de inte~>ração entre as 
reg1ões Nane do Brasil e Sul da Venezuela. 
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O lado .venezuelano informou. do inicio da operação, pele. V!ASA. da 
linha aérea Caracas-Manaus. 

4. Grupo de Trabalho IV (Mineração e Siderurgia) 
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As duas delegações intercarnbiaram pontos de vista sobre a Importância 
do setor de mineração e siderurgia para os dois paises. e destacaram a recente 
visita à Venezuela do Presidente da Companhia de Pesquisa em Recursos 
Minerais (CPRM), do Brasil, ocasião na qual se identificou a possibilidade de 
conclusão de um Memorandwn de Entendimento entre a CPRM e o Ministério 
de Energia e Minas da Venezu~la. Considerou-se que a assinatura desse 
ÍIJtrumento jurídico resultaria muito proveitosa e estimularam as autoridades . 
competentes dos dois países a dar prosseguimento aos cantatas nesse sentido. 

5. Gnipo de Trabalho V (Meio Ambiente) 

Os dois Vice"Ministros congratularam-se pelos resultados já alcançados 
nas atividades do Grupo de Trabalho V e reafinnaram que; no contexto da 
aproximação entre Brasil e Venezuela; países amazônicos e comprometidos 
com ·o objetivo do desenvolvimento sustentável, a cooperação bilateral em 
.ternàS . relativos ao meio ambiente ocupa posição privilegiada. EXpressaram, 
assim;' ''s"ua ~atisfação pelas iniciativas em, andamento- nesse âmbito, 
menêiÔnando especificamente a organização do I Seminário sobre Integração 
em· Ecoturismo, em Puerto Ordaz (18-22 de março próximo), de visitas 
conjuntas. a áreas degradadas pela mineração (5-9 de fevereiro corrente), e dos 
projetes de cooperação entre o Instituto Nacional de Pesquisas Amazõnicas 
(INP A) e o Centro de Pesquisas de" La Esméralda". 

Ao' avaliarem a importância do diálogo e da cooperação com vistas. a 
uma convergência de critérios em matéria de zonearnento econômico-ecológico · 
em áreas próximas à fronteira, as duas delegações consideraram extremamente · 
positivo o avanço na condução do projeto sobre ordenamento . territorial e 
zonificação econômico-ecológica na região de Vila Pacaraima e Santa Elena de 
Uairén, sob os auspícios da OEA. e expressaram sua convicção de que as 
conclusões desse estudo constinrirão contribuição ·inestimável para o 
planejamento de ações voltadas· para o desenvolvimento daquela região. 
Estimaram conveniente. outrossim. explorar as possibilidades de outras fontes 
de financiamento com vistas à implementação de miciativas adicionais nesse 
campo. . 

Os dois Vice-Ministros consideraram positivos. igualmente. os 
entendimentos entre autoridades dos dois países com 1istas ao estabelecimento 
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de ::Um ·programa de cooperação nas áreas de ~eteorologia e hidrologia. no 
âmbito do Programa de Monitoramento de Tempo, Clima e Recursos Hídricos 
do Ministério da Ciência e Tecnologia!INPE. do Brasil. A delegação 
venezuelana indicou a importância que outorga ao oferecimento. pelo lado 
brasileiro. da utilização dos satélites de coletas de dados de série SCD, através 
da cessão de duas plataformas de coleta de dados hidrológicos, meteorológicos 
e de meio ambiente, e do treinamento de, recursos hwnanos. Ambas as 
delegações deixaram constância da recomendação de que os órgãos 
competentes dêem seguimento a esses entendimentos, no âmbito do Grupo de 
Trabalho V. 

·6. Grupo de Trabalho VI (Desenvolvimento Fronteiriço) 

Os ao1s Chefes de Delegação salientaram os efeitos benéfiéos, para os 
dois países, do recente impulso ap comércio fronteiriço, que tem registrado 
taxas .::de crescimento - bastante significativas, refletindo o dinamismo do 
relaCionamento entre os dois países. Reiteraram, nesse contexto, o interesse 
dos :·dois Governos na crescente facilitação e agilização do comércio 
rronieinço, com a eliminação de barreiras e a racionalização dos procedimentos 
observâ'cfos pelas autoridades dos dois países na área de fronteira. 

Ã5sinaralam, assim, sua expectativa de que os Comitês de Coordenação 
contetjlplàdos no "Protocolosobre Cooperação Fronteiriça· em Matéria de 
Conicrciõ", assinado em 4 de julho de 1995, possam ser aiivados e iniciar suas 
ati\1dades · ó mais prontamente passivei. Decidiram, assim, recomendar ao 
Grup~.de"Trabalho VI que, em sua próxima reunião. dedique atenção especial a 
esse· pÕnt6, mantida a coordenação com as autoridades que integram o Grupo 
de Trabalho I (Comércio e Integração). 

-os dois Vice-Ministros ressaltaram a importância que atribuem .. à 
participação. nas deliberações do Grupo de Trabalho VI de autoridades 
estadüais de ambos os paí_ses. assim como de representantes da sociedade civil 
diretâiilente interessados no tema do desenvolvimento fronteiriço, de forma.a 
assegUrar que as iniciativas levadas a efeito nesse âmbito respondam às 
aspirações das comunidades que habitam nas zonas fronteiriças. 

-consideraram. ainda, que seria de extrema relevância e utilidade que o 
Grupo de-Trabalho VI proceda a um intercâmbio de informações sobre os 
planos de desenvolvimento de médio e longo prazo do~ ,Estados _fron~eiriços. 
com o objetivo de identificar áreas de interesse ·comum e a possível 
cqnvergência de iniciativas. 
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7. Grupo de Trabalho VII (Ciência e Tecnólogia) 
As duas delegações expressaram sua satisfação pelo substantivo· 

pro~rrama deatividades elaborado pelo Grupo de Trabalho VII e coincidiram 
em assinalar a necessidade de que. na nova etapa das deliberações do GT. estas 
se orientem de fonna prioritária para a identificação de meios e modos para 
viabilizar a execução do referido programa de ati\idades. inclusive no ·que se 
refere ao financiamento de iniciativas especificas. 

8. Grupo de Trabalho VIII (Comunicações) 

525 

Os dois Vice-Ministros deram ênfase à importância do "Acordo · 
Complementar para o Desenvolvimento das Telecomurúcações" e se 
comprometeram a empreender esforços. no âmbito de seus respectivos países. 
para acelerar os trâmites para a entrada em vigor desse instrumento jurídico. 
Assinalaram, igualmente, que o Grupo de Trabalho VIII deverá desde já dar 
início ao exame de projetes de cooperação na linha dos indicados no anexo ao 
referido acordo. 

9. Grupo de Trabalho IX (Pianejamento) 

Os dois Vice-Ministros congratularam-se pela realiZação da primeira 
retmião do Grupo de Trabalho IX ( 19 de outubro de 1995),· que permitiu dar 

· iniCiei a um frutífero intercâmbio de opiniões sobre temas de interesse recíproco 
em _uma perspectiva de longo prazo, no contexto das atividades de 
planejamento dos dois países, com o objetivo de contribuir para o 
aprofundamento e a intensificação das relações entre Brasil e Venezuela. 
Assinalou-se a alta relevância dos pontos identificados pelo Grupo de Trabalho 
para iniciativas de cooperação. 

Ao examinar os temas relativos à cooperação bilateral em temas 
econômico-monetàrios, os dois Vice-Chanceleres destacaram a importância 
dessa cooperação como elemento que pode constituir impulso vigoroso à 
integração bínacional. contribuindo para a melhora dos níveis de renda, 
emprego e bem-estar social nos dois países. Consideraram. assim, muito 
positivos os resultados da \'Ísita a Caracas do Presidenté do Banco Central do 
Brasil ()O-li de janeiro último) e concordaram em que o diálogo iniciado 
naquela opommidade poderia ter continuidade nos próximos meses. Nesse 
sentido, a delegação brasileira fonnulou convite para que o Ministro da 
Fazenda e o Presidente do Banco Central da Venezuela realizem. no próximo 
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mês de março. visita ao Brasil para cantatas com .a área econõmica do Governo 
brasileiro. Havendo o lado \·enezueTano expressado seu interesse e 
·agradecirrierito pelo ·convite. ficou acertado que as datas específicas e o 
programa para a referida \isita seriam definidos. proximamente, por via 
diplomática. 

Reiterou-se. w:ualmente. o interesse dos dois Governos de prosse~ruir 
com os cantatas ernre as respectivas autoridades responsáveis pelos programas 
da área sociaL Com esse objetivo. foi acordado que as duas Chancelarias 
realizariam consultas para definii a mellior data para wna visita ao Brasil, no 
futuro próximo, da Ministra da Família da Venezuela. confonne previsto na 
"Ata de Miraflores ... assinada pelos dois Presidentes em 4 de julho de 1995. 

· Os dois Chefes de Delegação destacàram, igualmente, a importância das 
consultas em andamento sobre a propOsta de constituição de wna empresa 
binacional de eletricidade dedicada à comercialização internacional de 
equipamentos e combustíveis para a geração de energia elétrica a partir da 
oremulsão, inclusive através dejomt-ventures com outras empresas do setor. e 
se congratularam pelos avanços alcançados a esse respeito. Observaram, com 
satisfação, o int_eresse suscitado por essas consultas, inclusiveju:nto a empresas 
transnacionais do setor, e consideraram de fundamental importância, :nesse 
contexto, que o Grupo de Trabalho IX dê prosseguimento .à~consideração do 
assunto, -levando ·adiante as consultas e as iniciativas necéssáfia5. em 
coordenação com as autoridades que integram o Grupo de. Trabalho 11 
(Energia), com vistas a examinar, em um futuro próximo, a possibilidade de 
assinatura de_ uma Carta de Intenções para a constituição da empresa. 

Os dois Vice-Ministros consideraram, ainda, que· seria extremamente 
positivo para o desenvolvimento das relações bilaterais a sugestão, identificada 
na r Reunião do GT -IX, de realiiação de um ou mais estudos conjuntos sobre 
temas do relacionamento Brasil-Venezuela em uma perspectiva de longo prazo, 
no marco da cooperação entre os centros ou institutos- góvemamentais de 
estudo na área estratégica. Convidaram o GT -IX a dar seguimento ao assunto 
em sua próxima reunião, com vistas a definir temas, critérios e o quadro de 
referência para a realização de tais estudos. 

A área de recursos hídricos constitui outro tema importante sobre o qual 
o Grupo IX deveria contemplar possíveis formas de cooperação e intercâmbio 
de informações entre os dois países. A Delegação venezuelana enfatizou a 
crescente importância que esse tema tende a assumir; inclusive em termos 
regionais e mundiais. em uma perspectiva estratégica a médio e longo prazo. 
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10. Grupo de Trabalho X (Agricultura) 

Os dois Vice·Ministros congratularam-se pelo inicio dos trabalhos nessa 
área. com a realização de uma primeira rew1iào em 5 e 6- de outubro de 1995 e 
dé 'um encontro técmco em dezembro de 1995. ocasiões em que se definiram . 
temas prioritários para a cooperação entre os dois países em matéria de 
agricultura. com especial ênfase nos temas relativos a questões fitossanitárias e 
saúde animal. Decidiram. assim. recomendar à Comissão Binacional de Alto 
Nível que, em sua próxima reumào, formalize a criação desse Grupo de 
Trabalho. 

11. Grupo de Trabalho sobre Mineração Ilegal 

Os dois Chefes de Delegação examinaram detidamente as ações 
encaminhadas no âmbito desse Grupo de Trabalho' e reafirmaram o propósito 
de ambos os Governos de dar prosseguimento aos esforços comuns para 
reforçar as medidas necessárias para a erradicação da mineração ilegal em 
zonas de fronteira e, com essa finalidade, de aplicar controles estritos e 
eficazes ao · uso, em tais atividades, de equipamentos que connibuam à 
degradação do meio ambiente. Ao reconhecer que esse problema continua a 
requerer a atenção dos dois Governos, mantiveram o compromisso de seguir 
adotmido medidas para evitar a penetração ilegal de mineiros em território 
venezuelano. 

Congratularam-se pelas atividades desenvolvidas pelo Grupo de 
Trabalho a esse respeito e sublinharam a importância de que, no 
prosseguimento da aplicação do ".Esquema de Cooperação R:eciproca para a 
Detecção, Vigilância, Verificação e Controle da Penetração e das Atividades 
Ilegais .de Mineiros··. anexo à Ata da II Reunião do Mecanismo Político de 
Consulta. o~ órgãos competentes dos dois países a~em de forma coordenada e 
mantenham um fluxo de informações ágil sobre operações relacionadas ao 
tema. Indicaram, nesse contexto. a importância da reunião técnica de 
coordenação entre Brasil e Venezuela, prevista para o dia 5 do corrente mês, 
no contexto das operações organizadas pe.lo Governo brasileiro. Reiteraram, 
igualmente, o interesse em realizar visita às zonas degradadas pela mineração 
ilegal em regiões fronteiriças. 
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Outros temas bilaterais 

· Õs· dois Vice-Chanceleres expressaram sua satisfação pelos resultados 
alcruwados nas auvidades da Campanha de Densificação de Marcos, nas 
operações efetuadas entre os meses de outubro e dezembro de 1995, na _região 
fronteiriça da Serra Parima. Salientando a necessidade de prossegwmento 
desses trabalhos. reiteraram sua determinação de assegurar os recursos 
n~cessários para a retomada da campanha. 

• · · No plano da ·cooperação cultural, ambas as partes avã.liaram 
positivamente a execução do Programa de Trabalho de Cooperação Cultural . 
aprovado durante a II Reunião da Comissão Mista Cultural em Brasília. em 
!994. e acordaram realizar a III Reunião em Caracas, no terceiro trimestre do 
corrente ano, ficando as datas para serem definidas oportunamente por via 
diplomática. A Delegação venezuelana sugeriu que, por ocasião da III Reunião 
da Comissão Mista Cultural, fosse realizado encontro entre os Diretores das 
academias diplomáticas do Brasil e da Venezuela com \Ístas a promover a 
cooperação entre aquelas instituições. 

. · Os dois Vice-Ministros tomaram nota, com satisfação, dos resultados e 
conê.iusões da V Comissão Mista Brasileiro-Venezuelana sobre Entorpecentes 
e Substâncias Psicotrópicas, realizada nos dias 19 e 20 de setembro de 1995. 
Ao reiterar a imponância outorgada pelos dois Governos à cooperação entre. aS 
sua.Úespectivas autoridades na prevenção e repressão do uso e tráfico ilícitos 
de · entorpecentes, assinalaram que o trabalho da Comissão Mista assmne 
significação especial no contexto do atual processo de intensificação das 
relações bilaterais, e dessa foirna, consideraram de grande importân'cia o 
seguimento às decisões adotadas pela Comissão Mista em sua V reunião. ~- . 
. -~- ~0..~ dois Chefes de Delegação examinaram. ainda, as iniciativás de 
cooperaÇão técnica entre os dois países, que passaram a beneficiar-se do marco 
instir:ijpl~J!31 propiciado pelo Acordo Complementar para Cooperação na 
Rei#o Amazõnica e Orinoquense, assinado, em 4 de "julho de 1995, 
Destãé'ài-ã#t. à esse respeito, os entendimentos em curso ria área de tninsPorte 
urb3Jià,:entre o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAn, do 
Brasil,,e o Fundo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), da-Veneztiela. 
Foraril~ preStados pelo . t3do brasileiro informações· sobre· a. evolução da 
cooperação nessa área, em matéria de intercâmbio -de conhecimentos e de 
apoio' ao desenVolvimento de um plano de utilização de· gás natural como 
combustível alternativo. 
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Os dois Vice-Ministros conversaram, ainda, sobre diversos; temas de 
interesse para os dois paises na agenda internacional, nos planos regional, 
hemisférico e mundial. Confirmaram, a esse respeito, a existência de uma 
ampla-coincidência de pontos de vista entre Brasil e Venezuela que continua a 
assegUrai . a base para uma efetiva coordenação de. suas delegações na 
consideraÇão desses temas no plano multilateral. 

·No que . diz respeito ao Tratado de Cooperação Amazõnica CTCA). 
congratUlaram-se pela decisão tomada pelos Países Partes durante a V Reunião 
de Ministros das Relações Exteriores do TCA. realizada em Lima em 
dezembro passado. no sentido de criar uma Secretaria Permanente para o 
Tratado sediada cm I3rasília. Coincidiram em que tal decisão· inaugura uma · 
nova e promissora etapa da cooperação amazõnica e que. nesse contexto. a 
criação e implantação da Secretaria Permanente e u objetivo prioritário a ser 
buscado pelos Países Partes 'do TCA. As duas Delegações reconheceram a 
legttima aspiração da Venezuela de desempe1ú1ar papel ativo nesse processo de 
transição, em sua qualidade de pais-sede da próxima reunião de Chanceleres do 

. Tra1ado. 
Os Vice-Chanceleres expressaram sua especial satisfação pelos 

resultados alcançados na V Reunião do Mecanismo Político de Consulta e 
consideraram que tais resultados confirmam a prioridade atribuída ao 
relacionamento bilateral por ambos os Govérnos. ;-.. · ... ~.;. · 
·. ·:· ::.0 "Diretor-Geral do Ministério das Relações Exteriores. da· Venezuela 
inanifes_i:~u seu agradecimento pela atenção e hospitalidade ·-cóm ·que foi 
recebid() no Brasil e formulou convite para que o Secretário-Geral das Relações 

-Extenõrês do Brasil ·visite a Venezuela no pr-Oximo mês de setembro, com 
vistaS à. realização da VI Reunião do Mecanismo Político de· Consulta. O 
Secretano-Geral das Relações Exteriores agradeceu e aceitou o convite. Os 
dois Vice-Chanceleres concordaram em que aquela reunião deverá incl'uir um 
componenete fronteiriço, bem como permitir a realização de Ílm encontro-com 
pàrlainéntares de ambos os países . ',.::-<'1:-'·r":j.: ,: - ' . 
)t}t;~,- . -~ ~.. - . . .·_:·)~~~{~~;-~_i;,. 

;;~ . .;..\~l_.~t.i;s~~. -Brcisil a,2 d e I996A. . -~~:/ -~'-'"'-;-~::}:· "? 
.~.:~:.!:';~~~~ ... ;:~~~~~~--- -" ~ ~ ~-

,~<~'{f~;;.: or eba o do Rego Barros Em~~xador MiÍ~- · calay -

.. Secretano-Ge Re ações Exteriores da Diretor-Geral do M~istéri? ~ 
· :-Repú · ederativa do Brasil Relações Exteriores dã Repubhca 

-'". da Venezuela 
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O SR. PRESIDENTE (Teolonio Vilela Filho) • 
Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha. S. 
Exª dispõe de 20 minutos. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pro-· 
nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, SI% e 
Srs. Senadores, nesta tarde, uso da palavra para 
prestar uma.simples mas justa homenagem a uma 
das personalidades mais brilhantes com quem te
mos o prazer de conviver. Um eminente cidadão 
brasileiro que percorre os quatro cantos da Nação e 
do mundo, disbibuindo elegância, simpatia e uma 
inesgotável alegria de viver a todos que têm_ou que 
tiveram o privilégio de usufruir do seu saudável con-
vívio. , 

Eslou no Senado Federal há pouco mais de 
um ano. Este é o mesmo perfodo em que minha 
atuação parlamentar estendeu-se ao nfvel federal e, 
conseqüentemente, me trouxe ao convívio intenso 
com muitas das mais importantes personalidades da 
política nacional. 

FaÇo u5o da palavra, hoje, para manifestar o 
carinho e .a a'dmiração que aprendi a cultivar, mais 
de perlo, por uma dessas pessoas em especial. Um 
jovem que, por muitas vezes, renova o nosso neces
sãrio estoque de rebeldia e indignação. Mas, por ou
tras, nos ilumina com sua sabedoria alegre e intensa 

No dia 15 de março de 1995, a Universidade 
de Brasma, através de seu reilor, João Cláudio To
dorov, concedia ao Senador Darcy Ribeiro o título de 
Doutor Honoris Causa. Era o reconhecimenlo da 
cria ao progenilor. Essa homenagem, segundo o 
próprio Darcy- permitam-me assim chamá-lo-, o co
moveu mais do que qualquer outra. Naquele dia, em 
seu discurso, Darcy dizia que ter seu nome empres
tado ao Campus da UnB era "uma glória que satis
fazia, a pleno, pela primeira vez, sua sede insaciável 
de elogios". 

Pois bem, Darcy, estou aqui para oferecer-lhe 
humildes gotas que, por cerlo, não irão saciá-lo, mas 
que revelarão uma profunda discordância que tive 
com uma frase sua, naquela ensolarada manhã, no 
Teatro de Arena da UnB, quando avaliava as inúme
ras mazelas provocadas pela ditadura militar, dentre 
as quais a diáspora dos sábios que vieram·tomar 
real o sonho da Universidade de Brasma Àque~ al
tura, o jovem Darcy chegou a imaginar que sua en
trega à prisão, fazendo-se refém da ditadura, re~ 
·na paz à sua amada universidade, mas conciuiu: "Eu \ 
era nada e não sabia". 

Não, Darcy,-você compreendeu aquilo que hoje 
é reconhecido como o principal projelo de educação 
que se concretizou no Terceiro Mundo, que são os 

Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs. 
Projelo audacioso, seja por sua magnitude como 
obra pltllica, seja por sua beleza arquitetõnica, seja 
pela revolução pedagógica, seja por seus resulta
dos, chegando a atingir mais de 500 mil crianças 
com educação integral durante todo o dia e mais de 
200 mil jovens em tumos notumos. 

Você fugiu da UTI para encontrar-se com a 
vida e nos conduzir, com sua sabedoria, para um 
novo projeto nacional de educação, a Lei de Direbi
zes e Bases da Educação Nacional. 

Portanto, é muito gratificante, Darcy, estar ao 
seu lado no Senado e no PDT. Sinto-me como um 
discípulo, mais do que correligionário. Lembro-me 
de suas pala'l!liS, em tom quase profético, naquela 
cerimônia de 15 de março, na UnB, quando. erros e 
acertos da politica acadêmica implantada naquela 
universidade eram ponderados. A grande vitória 
contabilizada naquele rnomenlo era justamente o 
falo de se ter conseguido ascendê-la ao nível da 
pós-graduação. 

Essa façanha que se pretendeu estender a to
das as institui\)les de nível superior no Brasil, por 
meio da LDB, foi frustrada pela aprovação precipita
da de uma emenda de plenário que equiparou a es
pecialização aos níveis de mestrado e doulorado, re
duzindo a ex~ência de qualificação acadêmica para 
o corpo docente das universidades. A Câmara have
rá de rever esse equivoeo, relomando ao texlo origi
nal de seu stJJs!itutivo. 

Mas Darcy não sossega O selvagem de Mon
tes Claros, cidadão da vida, em sua inquietude ma
rota nos provoca, propõe, contesta, critica fS constrói. 
Pode-se dizer que Daroy inaugurou o estilo do inte
lectual empreendedor - o arauto da •utopia Brasil". A 
utopia de um modelo. autêntico de desenvolvimento, 
diferente daq~.ele forjado nas malrizes da Cepa!, que 
não enxerga as nossas especificidades e reproduz o 
colonialismo inlemo e as desiguafdades regionais. 

Darcy Ribeiro, com a sua clareza, consegue 
ser mais amazônida do que qualquer amazônida, 
antecipando que as nossas riquezas devem ser ex
ploradas em sintonia com o meio ambiente, basean
do-se na biodiversidade e no ecoturismo. Afinal, 
como diz o sábio: • A maior floresta tropical do mun
do é !ralada com uma imbecilidade colossal. O siste
ma usado é derrubar a mata para convertê-la em 
pampa argentino'. 

O Sr. Romero Jucá - Permite V. ExA um apar-
te? 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Pois não. Ouço 
o· aparte de V. Exª-, nobre Senador Romero Jucá 
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O Sr. Romero Juc.á - Nobre Senador Sebas
tião Rocha, V. Exª, nesta tarde, traz um discurso que 
fala, entendo eu, com o coração de todos nós, Sena-
· dores e Senadoras, companheiros do Senador Dar
cy Ribeiro aqui nesta Casa. Sem dúvida alguma, o 
esforço cívico que o Senador Darcy Ribeiro tem em
preendido para exercer mi plenitude seu mandafo e 
dar uma conbibuição como deu aqui à Lei de Diretri
zes e Bases da Educação comove todos nós. Essa 
é uma demonstração de compromisso para com o 
País e era isso que todos nós esperávamos de Dar-
cy Ribeiro. Sem dúvida nenhuma, para nós que so
mos Senadores de primeira legislatura neste Sena
do, a convivência com Senadores mais experientes 
tem sido um bálsamo e um prêmio para nossa vida 
política. Neste momento, eu gostaria não de me . 
alongar, mas de estender-me, participando das pala
vras de V. Exª no sentido de homenagear o Senador 
Darcy Ribeiro por toda sua vida política, por toda 
sua história, por todos os seus encaminhamentos e 
por toda sua luta em favor da educação em nosso 
País e dizer que as palavras de V. Exª são justíssi
mas e a elas eu gostaria de apor, também, meu 
apoio, meu sentimento e meu carinho por Darcy Ri
beiro porque S. Ex• merece. esta homenagem de to
dos nós. Meus parabéns. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA • Agradeço o 
aparte de V. Ex" e é com satisfação que o incorporo 
a este breve discurso que faço em homenagem a 
Darcy Ribeiro. 

t: essa sinceridade crua que toma Oarcy RillE!i- ' 
ro ainda mais especial, mesclada a um desprendi
mento monástico que provoca-lhe gesfos surpreen
dentes, como a doação de seu acervo pessoal de 
arte indígena ao Memorial dos Povos Indígenas, em 
Brasília. Não é à toa que o aufor de uma obra tão fe
cunda tenha recebido tantas homenagens de reco
nhecimenfo nesses últimos anos, especialmente em 
1995, quando recebeu o titulo de Doufor Honoris 
Causa da Universidade de Brasília e a homenagem 
na XIV Feira do Uvro de Brasília, dentre outras. 

Pois bem, continue a nos surpreender, a nos 
provocar e a nos ensinar, Darcy. Continue a alegrar · 
nossos debates, a nos iluminar com suas reflexões. 
Não nos poupe de sua confessada imodéstia, por
que estaremos aqui, para saciá-lo em sua carência 
de afagos. 

Obrigado, Darcy. • 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Teofonio Vilela Filho) • 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça. 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao.nobre Senador Bernardo 
Cabral. (Pausa) • 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Ai
cântara. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre senactor Guilher
me Palmeira. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre &er!ador Carlos 
Patrocínio. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre ·senador Joel de 
Hollanda (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si
mon. V. Exª dispõe de 20 minufos.. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDS-RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do. orador.) - Sr. 
Presídente, Sr"s e Srs. Senadores, conforme expus, 
no final da semana passada, entrei com o requeri
mento na Comissão de Constituição e Justiça convi
dando a ilustre Juíza Df-1 Denise Frossand para fazer 
uma exposição naquela Comissãortendo em vista a 
tese que apresentou na Suíça, no início deste mês. 

O meu oficio ao Senador lris Rezende diz o se
guinte: 

"Com fundamento no cfisposfo do art. 
90, V, do Senado Federal, requeiro a V. Exª 
seja convidada a comparecer a: esta Comis
são a Juíza Dr" Denise Frossard, a fim de 
debater com os seus integrantes sua pro
posta de criaçãO de urna agência de comba
te à corrupção no País. 

Justificaçao 

o JomarJSta Clovis Rossi. enviado es
pecial do jornal Folha de S.Paulo ao Fórum 
Econõmico Mundial, em DavidSon, Suíça, dá 
conta de que Juíza Denise Frossard, sub
meteu àquele fórum durante o debate sobre 
corrupção a proposta de Clilação de uma 
agência co~sta de represemantes do Go
verno e do setor privado ou d'a sociedade ci
va para o combale à corrupção. 

Esta, Sr. Presidente, é: uma questão 
com a qual vimos nos preocupando há muifo 
tempo, especialmente aqui no Senado Fe
deral. 

A S,. Denise Fro5sard tmnou-se uma 
legenda, em nível nacional (t mundial, como 
podemos constatar no traio do problema, 
desde que nos assombrou cam a coragem 
de.·mandar para a cadeia as cabeças coroa
das do jogo do bicho do RiQ de Janeiro, o 
que· até então ringuém tinha lido a coragem 
de fazer. 
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Segundo explicação da juiza, a agên
cia que propõe teria a tarefa de verificar e 
assegurar a boa-fé dos acordos entre o se
tor privado e entidades governamentais. Em 
casos suspeitos, a agência examinaria a ne
cessidade de aprofundar as investigações, 
inclusive quebrando o sigilo bancário e fiscal 
e a privacidade das comunicações dos en
volvidos. 

Sr. Presidente, esta é urna excelente 
oportunidade de o Legislativo, em ElSireil:! 
col!ll>oraÇão com o Judiciário, o Executivo e 
a sociedade civil como um todo alinharem
se na criação de um mecanismo que ponha 
cobro, de vez, a esse problema que nos traz 
prejuízos materiais e morais incalruáveis e 
nos humilha perante outras nações, quando 
apontados co100 o quinto pais mais corrup
to, numa lista de 41 preparada pela respeita
da ONG alen: Transparência Internacio
nal." 

Entrei com o requerimento na quinta-feira pas
sada. quando ainda não tinha lido a revista lstoÉ, 
que circula na segtJlda-feira. em que o empreiteiro 
Murillo Mendes abre a chamada "caixa-preta• e con
ta a vida das empreiteiras grandes e pequenas, 
como elas existem e como aluam em nosso País. 
Q~o ele fala que as propinas bateram recordes 
no Governo Collor, quando fala que via que as coi
sas começavam a não ter fim, que as empreiteiras 
passaram a cobrar o dobro do que 'valia a obra, é fá
cil entender que essa é uma situação profundamen
te grave. 

Lendo a entre~sta do Sr. Murillo Mendes, eu 
mais ou menos entendo porque a minha proposta de 
criação de uma CPI dos corruptores não andou. As 
assinaturas necessárias foram entregues nas mãos 
do Presidente do Senado. É verdade que dois Líde
res, os do PSDB e do PFL, não indicaram os mem
bros da Comissão, mas, pelo Regimento do Con
gresso Nacional, o Presidente poderia ter feito a in
dicação no lugar deles . .Passou-se o prazo, esgotou
se o ano e a CPI de combate aos corruptores não foi 
instai ada 

Sr. Presidente, a manchete do jornal zero 
Hora, que diz que "Dono da Mendes Júnior admite 
jogo de cartas marcadas"; a afirmativa do Ex-Minis
tro da Fazenda e Ex-Governador do Ceará, do 
PSDB, Ciro Gomes, que quando ésteve em Brasma 
falou e o Correio Brnziliense publicou em manche
te de primeira página que "Há corrupção no Gover
no•; as manifestaÇ>les do Presidente do Incra, que 

quando foi demitido disse que saiu porque quis com
bater a corrupção, essas matérias todas nos levam 
ao debate necessário em tomo deste assunto. 

Volto a repetir: votei no Presidente Fernando 
Henrique Cardoso e o tenho como homem de bem. 
Tenho o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
como um estadista preocupado com a busca do bem 
comum. 

Não há dúvida de que Fernando Henrique Car
doso, no seu banco, tem urna conta credora imensa 
Não tanto, porque foi o homem do Plano Real, junto 
com Itamar. Também por isso. Não tanto pela sua 
belíssima campanha. Também por isso. Não tanto 
pelo que vem fazendo como Presidente da Repúbli
ca. Também por isso. Mas ele tem o crédito de ha
ver, na sua biografia. uma conta-corrente favorável 
pelo que fez ao longo da sua existência, como pro
fessor universitário, como intelectual, como cassado 
pela Revolução, como exilado, por pregar as suas 
idéias, como o homem que dÊlfendeu o Brasil novo e 
uma sociedade nova. Essa conta de Fernando Hen
rique Cardoso é mLifD grande, mas ela não é uma 
conta inesgotável. 

Acho que o Presidente da República tem a res
ponsabilidade de cobrar essas questões. Eu disse, 
desta tribuna. que não entendia que o Sr. Ciro Go
mes passasse por Brasília dizendo, numa manchete 
como aquela, numa entrevista que deu ao Correio 
Brazlliense, e saísse ein manchete, que há corrup
ção no Governo, e que o Presidente da República 
não o interpelasse. 

Dei, como exel11lfo, no Governo do Sr. Itamar 
Franco, a afirmativa feila pelo então Governador da 
Bahia de que havia ministro que praticava corrup
ção. O Presidente da República o chamou ao Palá
cio e disse: Me dê as provas e me dê por escrito 
isso que V. Exª está afirmando. 

ESta entrevista de Murillo Mendes, sinceramen
te, é algo em que não dá para acreditar. No entanto, 
éle diz: 

"Essas coisas .. xistem circunstancial
mente, mas não são só as cinco. O erro é 
esse. Existe o clube dos pequenos também, 
existe clube para todo lado. Em matéria de 
clube e achincalhação o Brasü está muito 
bem.• 

É o Sr. Murillo Mendes que diz isso ·com a 
maior tranqüilidade. E mais adiante: 

"Não adianta você tentar continuar es
poliando o Estado quando ele não tem mais 
por onde se deixar espoliar. • 
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"No governo Collor, a gente tinha difi-. 
cuidada de manter a sobrevivência porq~ 
determinados blocos ~ram totalmente domi
nados por concorrentes. Eles tinham domí
nio absoluto junto a ele [Collor]. • 

"lstoÉ - Quanto uma grande empreitei
ra gasta com propinas? · 

Mendes - Isso depende dã empresa 
Tem uma empresa af, que eu não vou citar 
o nome, que disse para um amigo meu, e se 
vangloriava disso, que gastava US$200 mi
lhões por ano para essas finalidades. • 

Só para propina e para corrupção. Uma e~pre
sa, por ano, gastava US$200 milhõeS em propina e 
corrupção! Quem está dizendo isso? O Sr. Murillo 
Mendes. E a Receita, que está pedindo ao Senador 
do PMDB que mostre as contas da sua firma, por
que ele vai votar contra o Sivarn, não vai fazer nada 
com respeito a uma entrevista como esta, em que o 
cidadão diz isso com a maior tranqüilidade? 

O Sr. Jefferson Peres- Permite-me V. Ex" um 
aparte? .. 
-- -o SR~PED1'1USIMON;comomararprazer. 

O Sr. Jefferson Peres - Senador P..edro Si
mon, ontem, V. Ex" ainda não havia entrado neste 
plenário, eu fiz um pronunciamento exatamente co
mentando a entrevista do Sr. Murillo Mendes. Men
cionei a CP! das empreiteiraS proposta por V. Ex", 
com a minha assinatura, segunda tentativa frustra
da. E eu dizia que a Procuradoria-Geral da Repúbli
ca teria que adotar o procedimento cabível, para que 
isso não ficasse assim. Então, eu convidaria V. Ex", 
Senador Pedro Simon, a reiterar, pela terceira vez. o . 
requerimento propondo a formação de uma CP I. Du
vido que ela seja instalada, penso que se essa CPI 
realmente funcionar e for às últimas conseqüências -
e eu dizia ontem -. esta República virá abaixo. Mas 
penso que nem que seja para marcar posição, Se
nador, V. Ex" deve reiterar o seu nequerimento, e 
terá novamente a minha assinalura 

O SR. PEDRO SIMON ·Agradeço o importan
te aparte de V. Ex". E quero fazer justiça, porque V. 
Exª não só assinou o requerimento, mas fez queslão 
de dizer que tinha levado algum tempo. porque esta
va preparando um requerimento e ia apresentá-lo, 
porque era um compromisso de campanha V. Ex" ti
nha firmado o cpmpromisso de que lutaria por isso 
e, portanto, eam seriedade, V. Ex~ assinava o docu-
mento.· . 

É muito importante o pronunciamento de V. Ex". 
O Sr. Romero Jucá - V. Ex" me permite um 

aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não. 
O Sr. Romero Jucá - Senador Pedro Simon, 

gostaria também de, nesta tarde, manifestar-me, em 
primeiro lugar, aplaudindo as colocações que V. Ex._ 
faz da tribuna, porque são colocações de extrema 
gravidade. Essa entrevista dada à revista ISTOÉ 
pelo Dr. Murillo Mendes ou é uma grande peça de 
loucura, ou é uma falcatrua fenomenal que existe e 
existiu neste País. Creio que qualquer das duas al
ternativas têm que ser esclarecida perante a opinião 
pública brasileira, sob pena de o Poder Público ficar 
desmoralizado. Acredillo que é de fundamental im
portãncia, quero reafirmar aqui o que foi dito por V. 
Ex ... o que foi dito pelo Senador Jefferson Péres: o 
Ministério Públioo tem que agir incontinenti em qon
seqüência dessas colocações; a Receita Federal 
tem que agir incontinenti por conta dessas colocaçõ
es; a própria Presidência da República tem que pro
curar formas de encaminhar essa questão, porque 
não é possível que depois de uma entrevista contun
dente como essa não haja esciarecimenlos. Alguém 
confessa o que se faz e indica quem faz também. 
Na_v_erdade~ _é_ uma q~o gravfssima. Das entre
vistas de empreiteiros que li na minha vida, essa, 
sem dúvida nenhuma, é a que faz acusações mais 
graves. Nem Ceemo Almeida, no seu afã de agredir 
a OAS, nem em disputas entre empreiteiros, jamais 
se viu tanta veemência.. tantas acusações. e de uma 
fomna tão direta. Quero também fazer coro com as 
palavras de V. ExJ. e apelar à Justiça brasileira, ao 
Ministério Público, enfim, para que tomem uma posi
ção para que essas ques1fles sejam esclarecidas o 
quanto antes. Não é possível colocar panos mornos 
em acusações tão graves. Múto obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço a V. Ex._ 
pelo aparte. 

O Sr. Romeu Tuma - V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - OUQO V. ~com pra-
zer. 

O Sr. Romeu Tuma - Desculpe interromper, 
mas não poderia deixar de fazê-lo. Desde o primeiro 
ano de nossa atuação nesta Casa, pude· comprovar 
que V. Ex" tem sido um dos defensores da transpa
rência, principalmente nessa área da construção de 
obras públicas. Assinei com muita honra a sugestão 
de V. Ex" para a criação da CPI. Mas eu não poderia 
expor com a mesma inteligência a análise feita por 
V. Ex• da entrevista dada à navlsta..ISIQÉ pelo em
preiteiro, pelo empresário Murillo Mendes. Ontem al
guns membros da revista lstoÉ diziam-me que esse 
é um resumo de tudo o que S. Sª falou a alguns re-
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pórteres da revista. O que me motiva a fazer este 
aparte - e aqui deixo a minha dúvida para V. Exª- é 
o aspecto de uma aritmética econõmica. S. Sã é um 
grande empreiteiro, e aqui mostra que construiu 
grandes obras, mas quebrou. Aqueles que autoriza
ram a concorrência, se houve realmente a corn.p
ção, receberam. S. SO construiu e não recebeu. Per
gunto, então, como ficamos? No desespero ele vem 
e relata o fato de que terá de falir, porque não con
seguiu receber o dinheiro das suas obras. Mas pa
gou as comissões, para poder vencer a concorrên
cia É isso que deixo à análise de V. Ex". 

O SR. PEDRO SIMON - Pagou adiantado as 
comissões, para vencer a concorrênCia. Tem em ha
ver R$3 bilhões e não recebe. 

V. Ex._ coloca bem a· questão: onde está esse 
dinheiro? Diz ele que é dinheiro gasto em política, 
em campanha política, em sei lá mais o quê. Aí é 
que fico com medo. 

FIZemos a primeira comissão. Modéstia à par
te, em meu gabinete, o Senador Suplicy, eu e mais 
algumas pessoas fizemos a CPI do lmpeachment 
Todo mundo era contra "Vocês são loucos? CPI do 
impeachment? Vocês vão repetir o que acontecau 
em 24 de agosto, que tenninou com o sticídio de 
Getúlio, ou com a deposição do Jango, em 1964 "? 
Respondemos: "Não! Agora vai ser diferente, vamos 
fazer com responsabilidade". Mas foi difícil. Provou
se a corrupção no Governo. 

Depois fizemos - inclusive fiquei mal visto no 
meu Partido, porque vim a esta tribuna denunciar a 
corrupção no Congresso Nacional - a CPJ do Orça
'mento. E se provou corrupção. São dois pés do tri
pé. Tínhamos um dossiê enonne, para criar a CPI 
dos corruptores que agiram no Governo Collor, que 
agiram no Congresso e que vêm agindo neste Pais 
desde os tempos da Carta de Pero Vaz de Caminha, 
pedindo para indicar um parente dele para repre
sentante. Surpreendentemente não deixaram, pri
meiro, porque o governo dizia: mas, ora, estamos 
nas horas das refonnas, inlJor!antes refonnas, e 
vem o Simon querendo atrapalhar. A época de CPI, 
a época de combate à corrupção já passou. 

Mas olhem como estão cresoendo as man
chetes e as notícias. Nem no Governo Collor tí
nhamos nos jornais manchete que dissesse o se
guinte: '\Mun.dQ .indica Brasil 5"' lugar na corrup
ção". No último debate mundial, o 'órgão mundial 
de combate à corrupção apresenta o Brasil como 
quinto lugar em corrupção e em segundo lugar 
como o pior Pais no que diz respeito à distribuição 
da renda 

O Sr. Sebastião Rocha - Penni!e-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Pois não. 
O Sr. Sebastião Rocha - Senador Pedro Si

mon, cumprimen!o V. Ex" que, com a competência 
que lhe é peculiar, traz novamente a debate esse 
tema que é preoct.pante para toda a Nação. O que 
esperamos é que a entrevista do Murillo Mendes te
nha o eco que os pronunciamentos de V. Ex• não ti
veram até este momento. Infelizmente, essa corrup
ção, que está impregnada em basicamente todos os 
segmentos de Governo, das prefeituras ao Governo 
Federal, foge ao controle dos chefes do Poder Exe
cutivo, dos Ministros, porque acontece nos graus 
mais diversos. Outras vezes há participação das au
toridades que oc~am cargos mais elevados. Para
benizo V. Ex .. pelo seu pronunciamento. Vamos ficar 
na expectativa de que essa entrevista, que abastece 
de argumentos não só a Receita Federal, mas tam
bém o Ministério PCblico, possa provocar os efeitos 
que já deveriam ter sido provocados pelas denún
cias e argumentos que V. Ex" nos apresenta há mti
to nesta Casa 

O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado, Sena
dor Sebastião Rocha, pelo aparte a meu pronuncia
mento. 

Repito: o Governo não deixou criar a terceira 
CPJ, a dos corruptores. Primeiro exigia-se um reque
rimento para colher assinaturas a fim de que fosse 
uma CPI mista, ou seja, composta por membros da 
Câmara dos Deputados e Senado Federal. Conse
guimos assinaturas nas duas Casas. As Bancadas 
do PMDB, PSDB e PFL pediram aos seus üderados 
que retirassem as assinaturas. Perdemos a maioria 
na Câmara dos Deputados. 

Num segundo momento, conseguimos. maioria 
no Senado, inclusive o Líder Jáder Barbalho, do 
meu Partido, liberou a Bancada. Mesmo assim a CPI 
não saiu, porque o Governo pressionou impedindo 
que se criasse a comissão. 

Ora, Sr. Presidente, dirijCHlle ao meu prezado 
e ilustre Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
Lembro-me de que desta tribuna eu dizia que o De
putado Luís Roberto Ponte enviou um requerimento 
ao Presidente Collor de Mello com a carta dos con
sultores civis de Minas Gerais em que os empreitei
ros e consullores civis da chamada Câmara da 
Construção Civil diziam que a situação era insusten
tável porque as comissões eram exageradas e es
candalosas. O Deputado Luís Roberto Ponte entre
gou esse documento ao Governo e foi processado 
por este! 
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Eu dizia ao Deputado Luis Roberto Ponte que 
não entf!ndia o procedimento do Governo, por en
tender que deveria, sim, o Governo chamá-lo, pois, 
além de Parlamentar, é Presidente da Câmara Bra
sileira da Construção Civil e pedir que S. Exª apre
sentasse os argumentos, os motivos, e mostrasse o 
que de fato havia. 

Repito: o Presidente. Fernando HenriQue tem 
um capital de credibilidade imenso, mas não é inter
minável. Tenho comparado Fernando Henrique Car
doso ao MDB. O MDB foi o grande partido da resis
tência, o grande partido da luta, o partido que condu
ziu este País da ditadura, do arbítrio e da tortura 
para os caminhos da democracia e somou um capi
tal fantástico. perante a sociedade.- Só que o MDB 
pretendeu imaginar que esse capital não terminava; 
e terminou. Foram tais os erros, tais os equívocos 
que o MDB praticou, que ar estão as derrotas do Dr. 
Ulysses e do Sr. Quért:ia - esta até vergonhoSa. 

O Sr. Fernando Henrique tem um imenso capi
tal de creãlbilidade, mas essas noticias não podem 
acontecer no seu Governo. Claro que garanto que o 
Sr. Fernando Henrique é um homem de bem, que 
não tem nada a ver com isso. Mas é o Presidente da 
República, e, em sendo o presidente da Rep(blíca, 
não é responsável por esses fatos terem acontecido, 
mas pode vir a ser o responsável caso não mande 
apurar e tomar providências com relação a esses fa
tos. Deciaração como a do Sr. Murillo Mendes duvi
do que haja na História do Brasil. Pode ser o desa
bafo de quem está quebrando urna empresa que 
tem mais em haver do que deve. Mas, na verdade, 
ele fala Ao Presidente cabe responder. 

Creio que nós, no Congresso Nacional inciusi
ve, ouvindo -a Dr" Denise Frossard, na próxima se-: 
mana, podemos abrir o debate em tomo desse tipo 
de matéria. Algo deve ser feito. Ou então virá al
guém, como no Sivam, e dirá: "Isso· não compete ao 
Senado Federal. Isso compete ao Tribunal de Con
tas". Que triste e que lamentável equfvoco! 

O Congresso Nacional tem duas missões: le
gislar e fiScalizar. Legislar, praticamente perde
mos. O Governo está legislando por medida provi
sória. Há quanto tempo não vemos um projeto im
portante de autoria de um Parlamentar, ou fruto de 
um projeto de lei votado no Congresso Nacional? 
As grandes decisões, as grandes medidas, são fei
tas por medidas provisórias. Algumas já repetidas 
pela vigésima vez, isto é, há dois anos. Se já não 
legislamos, e se também não fiscalizamos, Sr.Pre
sidente, sinceramente, o que estamos fazendo 
aqt.i? 

Apelo ao Presidente da República, Declaração 
como a do ex-Ministro da Fazenda, Giro Gomes, 
onde ele diz: "Há corrupção no Governo", deciaraçõ
es como .esta do Presidente da empreiteira, dizendo 
como é faita a corrupção, declaração como a da Juí
za Denise Frossard, fá na Suíça, dizendo: há corrup
ção e a maneira de ser solucionada é essa aqui, não 
somos apenas nós que devemos convidar a Drª De
nise Frossard para vir à Comissão de Constiluição, 
Justiça e Cidadania. Faria mu~o bem o Presidente 
Fernando Henrique se, no dia em que ela viesse 
aqui, a convidasse para ir lá e dissesse: - Drª. Deni
se, eu soube que a senhora apresentou uma tese, 
muoo aplaudida na Suíça, com relação ao combate 
à corrupção. A senhora quer fazer o favor de me. di
zer qual é essa tese e como podemos implantá-la? 
Parece-me que começaria por aí, Sr. Presidente. 

Durante o discuso do Sr. Pedro Simon , 
o Sr. Teotonio Vilela Rlho, 12- V"tee-Presidente, 
deixa a cadeira ela presidência, que é oetpacla 
pelo Sr. Jliio Canpos, 2" Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. ROBERTO REQUIAO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Para 
uma comunicação inadiável, concedo a palavra ao 
nobre Senador Roberto Requião. S. EJ<il dispõe de 5 
minutos, nos termos do Regimento Interno. 

O SR. ROBERTO REQUIAO (PMDB-PR. Para 
· Um!l com'!lica~o inadiável. Sem revisão do ora

dor.) -Sr. Pres•denta, Sr"s e Srs. Senadores, desta 
tribuna, há algum tempo, denunciei a apropriação 
por grupos privados de áreas de Marinha dentro do 
Porto de Paranaguá. No caso especifico •. era uma 
área arrendada para a Cooperativa Centralsul, cujo 
arrendamento estava em vias de cessar e reverteria 
para a propriedade do porto, administrado pelo Esta
do do Paraná Essa área foi aforada pelo Serviço de 
Patrimônio da União sem consultar a prefeitura, o 
que se faz de regra, e sem consultar a administra
ção do Porto de Paranaguá. 

No entanto, o aforamento foi suportado por 
uma manifestação da Capitania dos Portos e fiz, 
neste plenário, um requerimento ao Ministro da Mari
nha para que me informasse os motivos que leva
ram a Marinha a anuir com o criminoso aforamento 
de área dentro do Porto de Paranaguá. 

Recebo agora de S. Ex"-, o Ministro da Mari
nha, a informação nos seguinte termos: 
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"Sobre o assunto, cabe esclarecer que 
ao Ministério da Marinha compete, tão-so
mente, SEl pronunciar sobre os embaraços à 
navegação, a conveniência das alividades 
navais e os interesses da defesa nacional, 
de acordo com o preconizado no Regula
mento para o Tráfego Marítimo, promulgado 
pelo Decre!o ~ 87.648, de 1982, e alterado 
pelo Decre!o ~ 511 , de 1992. Na ocasião, a 
Capitania dos Portos não vislumbrou qual
quer interferência em relação aos aspec!os· 
supracitados". 

É a resposta do Ministro da Marinha do Brasü. A 
Capitania dos Porios tem uina presença fÓrte deritio do 
Porto de Paranaguá, e a Marinha estava presenciando o 
roliJo do patrimõnio pCblico. A resposta da Marinha po
deria ser dada em ocasião diversa, por exempio, quan
do o Prefeito de Paranaguá, tendo flagrado o assa11o a 
uma fragata da nossa Marinha de Guerra, dissesse que 
noo telefonou à Polícia porque nãJ era de sua compe
tência vigiar uma belonave na::ional. 

Fica aqui a minha lamentação profunda à omis
sãJ da Marinha de Guerra e a minha suspeita de que 
não sendo o Porto consul!ado, nãJ sendo o Município 
consultado no aforamenlo, a consulta à Marinha pre
tendia exatarnente a obtenção dessa resposta. 

A omissão, num caso desses, é extremamente 
grave e me preoct.pa nesse contex!o de Sivam sem li
citação, stbmarinos nucleares igualmente sem licita
ção, fortunas sendo gastas por um Ministério que não. 
é capaz de denunciar o simples roliJo do patrimõnio 
·público num porto importante como o de Paranaguá. 

A minha revolta e a minha indignação com a · 
resposta fria e técnica do Ministro da Marinha. que · 
como qualquer cidadão comum diante de um assalto 
teria a obrigação de tomar uma providência, se não 
a de sua interferência pessoal, ao menos a de cha
mar a polícia I. 

Mui!o obrigado • 
.. 

·Durante o discurso do Sr. Roberto Re
quião , o Sr. JúliO Campos, 2" Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência. que é 
ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, indicação que será lida pelo Sr, 1" Secretário 
e.m exercício, Senador Jetterson Peres'. 

É lida a seguinte: 

INDICAÇÃO W 1, DE 1996 . •. 

Sugere que Seja objeto de estudo 
.J)ela Comissao de RelaçOes Exteriores e 

Defesa Nacional o estabelecimento de ra
laçOes diplomatlcas e comerciais entre o 
Brasil e a República Popular e Democráti
ca da Coréia. 

Justificação 

A Coréia foi dividida em dois países em 1948, 
após as eleições em que se propunha a criação da 
República Popular e Democràtica da Coréia, surgin
do a Coréia (do Norte), que manteve o mesmo 
nome, e a Coréia do Sul. 

A irfdependência da Coréia frente ao dc;minio 
japonês foi um processo marcado por longos anos 
de luta Esse processo teve seu desfecho em 1945, 
logo após a Segunda Grande Guerra, quando a Co
réia promoveu a sua libertação. Até então, a Cor'éia 
era um único pais, dirigido por um Estado unificado. 

Ení 1950, dá-se inicio a Guerra da Coréia, cuja 
consequência, após o seu destecho, em 1953, foi o 
surgimen!o da Linha de Demarcação Militar com a 
assinatura do Armistício. Assim, a Coréia ficou divi
dida em dois países (!odes membros da ONU): a 
República Popular e Democrática da .Coréia e a Re
pública da Coréia (Sul). 

O Brasil estabeleceu relações diplomãticas 
com a Coréia do Sul no início da década de 60, to
davia, por ~ões discrepantes com a tradição inde
pendente de nossa política externa. o mesmo não o 
fez com a outra Coréia, igual mente integrante da Or
ganização das Nações Unidas. 

. Apesar da guerra. que contOu com a participa-
ção maciça de tropas norte-americanas. e de outros 
pafses, a República Popular e Democrãtica da Co
réia conseguiu reconstnir-se e- desenvolv~r uma 
economia auto-suficiente e. avanÇ<~da tecnologica
mente, com uma indústria (responsãvel por cerca de 
30% do PIB) ·voltada para a Ílietalurgia, siderurgia, 
mecânica pesada, química. cimen!o, robótica, mate
riais de construção , eletricidade produtos têxteis e 
alimentícios. · · 

A agricultura e a pecuãria, apesar do território 
montanhoso, atinge altos índices de produtividade e 
serviços de qualidade. Entre os principais produllls 
de exportação encontram-se o carvão, metais nao
ferrosos, arroz. pescados, cimento e seda 

No setor energético, a República Popular e De
mocrática da Coréia não dispõe de pe!Jóleo, embora 
existam fortes indícios de sua existência em ãguas 
marítimas profundas, sefor cuja tecnologia de explo
ração o Brasil !ornou-se o primeiro do mundo, gra
ças ao trabalho pioneiro.da Petrobras. 

No setor nuclear, ·a República Poi>ular e Demo
crática da Coréia firmou acordo com os Estados Uni-
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dos da América para o fornecimento dos reafores de 
água ligeira que permitirão o beneficiamenfo do urâ
nio para fins pacíficos e energéticos •. 

Os avanços e conquistas no cainpo da tecnolo
gia são de grande expressão e tomam-se expressi
va contribuição para o desenvolvimento da ciência 

No plano social e cultural os avanços também 
são bastante significativos. O Estado assegura a 
educação básica com extensão de 11 anos. A edu
cação complementar é largamente assegurada e o 
analfabetismo foi totalmente erradicado. A saúde pú
blica é universal, com ênfase especial para a mulher 
e a criança. A grande presença de teatros e museus 
na capilal do país, Pyongang, evidencia a importân
cia que os coreanos dão ao deserwolvimenfo de 
suas artes e cultura 

Antes de sua morte, o Presidente Kim 11 Sung 
apresentou uma proposta de 1 O (dez) ponfos, suge
rindo um processo de relllificação dos dois paises, 
que constituem uma única nação, a nação coreana 
Por esta proposta, ficaria criado um estado confede
rado, com a preservação das identidades polític<tS e 
econômicas das duas partes e a eliminação da linha 
divisória, bem como o denubamento do muro que foi 
construído na Coréia do Sul e que impede de manei
ra definitiva - há muitas décadas - a COmlllicação 
entre os povos irmãos do Sul e do Norte, e que 
constitui uma verdadeira aberração no atual estágio 
de desenvolvimenfo da humanidade •. 

A relllilicação coreana é ima aspiração não 
apenas dos coreanos, bem como dos·povos e palses 
defensores e amantes da paz em lodo mll1do, pois a 
manutenção da divisão do tenifório daquele pais e a 
forte presença de tropas estrangeiras na região stA 
continua constih.indo ima ameaça à paz 1111.11dial. 

Recentemente, uma delegação parlamentar 
brasileira, integrada por seis deputados, de dneren
tes partidos, e a Senadora Emma Fernandes 
PTB/RS, estiveram em visita oficial àquele pais e 
puderam testemunhar, até de forma emocionada e 
com sentimenfo de. repúdio, rios e montes, a fauna e 
a flora, famílias iflU!iras separadas e que nãó podem 
se visitar e nem seqúer tiveram possibilidade de 
manter correspondência · · 

É notório o interesse das autoridades da Repú
blica Popular e Democrática da Coréia em intensifi
car os laços de amizade com o Brasil e· esse falo 
tem sido reiterado por autoridades do Poder Executi
vo e Legislativo daquele país que nos últimos anos 
visitaram o nosso Pafs e se encontraram com repre
sentantes do ltamaraty e rlderanças políticas do 
Congresso Nacional. 

Ainda no plano externo, a RePública Popular e 
Democrática da Coréia tem defendido a postulação 
brasileira de integrar o Conselho de Segurança da 
ONU e já se perfiloú ao lado do Brasil no Movimento 
dos Países Não-Alinhados. 

A constituição no Congresso Nacional do Gru
po Parlamentar Brasil-República Popular e Demo
crática da Coréia e a visita da delegação brasileira 
àquele país também são fatores que devem levar o 
Governo brasileiro a colocar na ordem do dia de sua 
politica externa o estabelecimento de relações ple-
nas com os coreanos do norte. · 

O Brasil tem hoje relações diplomáticas com 
praticamente todos os países do mundo e a tfl!dição 
de sua política externa tem sido no sentido de oão 
discriminar em suas relações externas países por ra
zões ideológicas, políticas ou religiosas. A formação 
multiracial de nosso povo constituiu historicamente 
forte estímulo à adoção de uma política externa in

. dependente, marcada pelo respeito à autodetermi-
nação dos povos. -

Deve-se levar em consideração, também, que . 
inúmeros pafses latino-americanos já têm relações 
diplomáticas com a República Popular e Democráti• 
ca da Coréia, como o México, Nicarágua, Cuba, Co
lômbia, Venezuela, Peru, Chile e todos os pafses do· 

. Caribe. Outrossim, os Estados UnidoS estão em · 
franca convi3rsaçã.o com autoridades norte-coreanas 
para o restabelecimento de relações. Repre
sentantes da diplomacia norte-americana já estive
ram em Pyongang para analisar as instalações físi
cas de sua embaixada 

A delegação parlamentar brasileira pode cons
tatar, também que o povo norle-{;oreano, solidário e 
alegre, constrói o seu caminho com absoluta inde
pendência e au!onomia, e já o fazia mesmo antes e 
durante a guerra fria. · 

Por todas essas razões e por ser flagrante o in
teresse brasileiro naquela região do planeta, interes
ses também comerciais, vimos por meio desta Indi
cação sugerir que o Brasil estabeleça relações diplo
máticas com a República Popular e Democrática da 
Coréia como forma de superar esse anacronismo 
em nossa política externa, cuja tradição de inde
pendência tem merecido aplauso da comunidade in
ternacional. 

Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 1996. -
Emília Fernandes - &ibastião Rocha ~ Júnia Marise 
- Artur da T ávola- Marina Silva - José Eduardo Ou
tra - Benedita da Silva - Casildo Maldaner - Jáder 
Barbalho- Laura Campos - Carlos Patrocínio- Ro
berto Freire - Pedro Simon - Roberto Requião -
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Eduardo Supr.cy - José Fogaça - Valmir Campelo -
João Alves - Osmar Dias - Anfílnio Carlos Valadares 
- Hurmerto Lt.eena - Ademir Andrade- Arlindo Porto. 

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A indicaçOO 
serã ptblica:la e remetida à Comissão corrlJ€!en!e. 

Srs. Senadores, encontra-se sobre as banca
das de V. Ex'-s o relatório da Presidência relativo 
aos trabalhos da 1 ~ Sessão Legislativa da 50' Legis
latura. Essa publicação retrata as atividades rarla
mentares doS Srs. Senadores no plenário, na Mesa 
e nas Comissões. O relatório tambéin será distribuí
do à Presidência e vice-Presidência da Repúi)lica, 
aos Ministros de Estado, Tribunais Superiores da 
União, Governadores de Estado, Presidentes de As
sembléias Legislativas e de Câmaras Municipais das 
capitais, ao Arquivo Nacional, às universidades fede
rais, aos jornais de circulação nacional e às empre
sas estatais. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotado 
o tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEMOODIA 
A Presidência, nos termos do art 175, e, do 

Regimento Interno retira da Ordem do Dia da pre
sente sessão· o Projeto de lei da Câmara n" 4, de 
1996, e desde já abre o prazo de cinco dias úteis 
para o recebimento de emendas sobre a mesa, nos 
termos do art. 235, 11, d, do Regimento Interno. 

É o seguinte o item retirado: 

-1-

PROJETO DE LEI DA CÃMARAW4, DE 199f/ 
(Em regime de urgência, nos termos do .. 

art 353, parágrafo úniCo, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 4, de 1996· (n" 
1.156/95, na C;asa de origem), de iniciativa 
do Presidente da Rep(br.ca, que regulamen
ta o inciso XII, parte final, do art ~da Cons-
ti!Ução Federal, tendo · 

- Parecer sob n" 26, de 1996, da Co
missão de Consti1Uiçao, Justiça e Cidada
nia, favorável ao Projeto, com emendas n"s 
1 a 6 - CCJ, que apresenta; e 

Recurso sob n" 1, de 19\lS,_do SenaQor 
Pedro Simon e outros Srs. Senadores, no 
sentido de que as emendas não acatadas 
pela Comissão sejam submetidas ao Plenário 
(art. 124, n" 3, do Regimento Interno). 

O SR. PRESIDENTE (José samey) -Item 2: 
Discussão, em primeiro turno, da Pro

posta de Emenda à Constituição n" 68, de 
1995 (11" 163195, na Câmara dos Deputa
dos), de iniciativa do Presidente da Repúbli
ca, que altera os arts. 71 e 72 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, in
troduzidos pela Emenda Constitucional de 
Revisão n" 1, de 1994, tendo 

Parecer favorável, sob Jl2. 10, de 1996, 
da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia, vencidos os Senadores Josaphat Mari
nho, Ademir Andrade, Roberto Freire, Ro
naldo Cunha Uma, Benedita da Silva e Car
los Patrocinio. 

(Quinto e último dia de discussão) 
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos 

termos do disposto no art. 35B do Regimento Inter
no; a matéria constou da Ordem do Dia durante 5 
dias úteis consecutivos, em fase de discussão, sen
do, hoje, o atirno dia. Esclarece, ainda, que.o prazo 
para apresentação de emendas, assinadas, no míni
mo, por um terço da composição do Senado, encer
ra-se, hoje, com a conclusão da discussão. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

ãJSCUssão. · 
Vamos proceder à votação da matéria. 
Solicito aos Srs. Senadores que se encontram 

em seus. gabinetes e em olhas dependências da 
Casa para que COfTll3TIIÇ8m ao plenário, urna vez que 
teremos votação nominal com quonm qualificado. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercfcio, Senador José Eduar
do Outra. · 

É lido o seguinta. 

REQUERIMENTO NO 1~, DE 1996 

Sr. Presidente, 
Requeiro sejam consideradas, para efeilo do 

dispos!o no § 2" do art. 358 do Regimento Interno, 
as emendas n"s 1 e 2 apresentadas perante a Co
missão de ConstitJ.içao, Justiça e C'ldadania à Pro
posta de Emenda à Constituição n<> 68, de 1995, à 
semelhança do q~ ocorreu com a Proposta de 
Emenda àConstib.içãon'39,de 1995 (petróleo). 

Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 1996. -
Seriador Ademlr Aix!mdil. · 

O SR. PRESIDENTE (José 5amey) - A Presi
dência esclarece ao P.lenário que recebeu de vários 
Srs. Senadores coi11Uiicação que se encontra no 
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processo, esclarecendo a Mesa que suas assinatu
ras apostas às emendas do nobre..Senador Ademir 
Andrade, à Proposta de Emenda n2 68, de 1995, têm 
validade apenas para a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, onde foram apresentadas. 

Nos termos do Regimento, a emenda não tem 
o quorum exigido. 

O SR •. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Sena!jor Ademir Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSS.PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,. Sr"tl 
e Srs. Senadores,. gostaria que o Líder do Governo 
nesta Casa fizesse urna reflexão sobre esse fato. 
Porque, veja bem, apresentei duas emendas consti- . 
tucionais ao Fundo de Estabilização Fiscal. Em uma 
delas, 31 Senadores assinaram, em outra, 29 Sena
dores assinaram; todos os ·Senadores que assina
ram, Sr. Presidente, sem exceção alguma; assina
ram com a clareza de que essas emendas tramila
riam no. Plenário do. Senado FederaL A nenhum de
les foi pedida assinatura· para tramitar na Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, e todos eles 
garantiram que manteriam as suas assinaturas. Eu, 
inclusive, pedi a esses .Senadores que !JSSinassem 
na medida em que pudessem . aceitar ·que essas 
emendas tramitassem miste Senado. 

Agora: te'nho em mãoS um doCUinenfD· extrema
mente confuso, Sr: Presidente, que·~~ à, l!lr· .. 

"Dec!araçllo 

Declaramos que as nossas assinaturas 
· às Emendas 1 .e 2 apresentadas à· Proposta 

de Emenda à Constituição n2 68, de 1995, 
foram apenas. para . apoíamenfD na Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, 
não sendo válidas para efei!O.de emenda no 
plenário." 

Desculpem-se os Srs. Senadores que assina
ram este documento, mas ele. é . ridículo. Se fosse 
para a minhS emeÍlda lr<!Jrlitar apenas na. Comissão. 
de Constituição, Justiça e Cidaqania, eu não teria 
pego as assinaturas do~; Srs. Senadones. Para que 
essa emenda tramitasse apenas na ComiSsão bas
taria a minha assinatura e não a assinatura dos de
mais Senador_l!S desta Casa· 

Questiono essa situação, pois quem encabeça 
esse documenfD é o Senador Ney Suassuna, que in
clusive pediu a assinatura de alguns parlamentares. 
S. EJc2' assinou a emenda do Senador Ronaldo Cu-

nha Lima, cujas assinaturas estão sendo coiiJidas 
Pelos representantes das Federações dos Muoic~ 
pios do Brasil, o PrefeifD Ivo está aqui presente.. 
Quer dizer, S. ExÍI retira a aSsinatura da minlia 
emenda e assina o documento dos prefeitos. POr 
quê? Talvez porque S. EJil tivesse a consciência lfe 

. que os prefeitos não atingiriam 27 assinaturas, quis 
se fazer de bonzinho, assina e pede a assinatura lfe 
outros. Senadores, retirando-as das minhas emen
das.· 

O Sr. Elcio Alvares - Permfte.me v. Ex• tm 

aparte? 
O SR. ADEMIR ANDRADE -Ouço V. Ex<. 
O Sr. Elcio Alvares - Assumo inteira respon

sabilidade pelo' documento a que V. Ex~ se relere. 
Assumo inteira responsabilidade pelo pedido qt.e fiz 
aos colegas. O Senador Ney Suassuna não tem ne
nhuma participação; esse documento é de respon
sabilidade exclusiva do Lidar do Governo. 
. O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Líder do <h-

vemo, Senador Bcio Alvares, V. Ex2 deveria, pelo 
menos, analisar o documento que pediu para os Se
nadores assinarem, porque, desculpe-me, mas ele 
não tem nenhum cabimenfD. 

Vou repetir, se fosse· para minha emenda fra. 
mitar na Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, Senador Elcio Alvares, eu não teria pedido a 

·.·assinatura de nenhum Senador desta Casa NaCo
missão basta a minha assinatura. 

O Sr. Elclo AlvareS ·- Senador Adem~ Andra
de, todos nós sabemos, exatamente, como nos com
portar diante do. RegimenfD. Quando a emenda Iili 
apreciada na Comissão de Constituição, Jusliça e 
Cidadania pelo Senador Jader Barbalho, V. Ex< não 
fez nenhuma cOlocação nesse sentido. Consentiu 
que ela fosse apreciada; 'também não há nenhlm 
impedimento de 20, 30 ou 40 assinaturas. Na verttr 
de, a sua emenda foi apreciada com o seu consenli
menfD, com a sua presença e deixou de existir, eVi
dentemente. Para que não houvesse dúvida e V .. Elfi! 
não pudesse argüir isso no plenãrio, Senaoores 
conscientes de que deram apenas a assina11ra 
como apoiamenfD para a Comissão de Conslfuição. 
Justiça e Cidadania fizeram esse documento. Não 
vejo motivo para o seu espanto. Na vendade, V. Exi' 
apresenfDu a emenda perante a Comissão, essa 
emenda foi recusada e V. Ex2 quer convalescer pe
rante o Plenário .urna emenda que foi da ComissãO 
de Constituição, Justiça· e Cidadania Simplesmente 
isso, nobre Senador. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Nobre Serradar 
Elcio Alvares, V. Ex" há de convir que um ano iá dã 
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para ter alguma experiência nesta Casa É lógico 
que eu queria que a emenda tramitasse na Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, agora, po
deria tê-lo feito, exclusivamente, com a minha assi
natura, Senador Elcio Alvares. 

Quando peguei a assinatura dos 31 Sra. Sena
dares desta Casa, a fiz, evidentemente, com o obje
tiva de que todas aqui tivessem, pela menos, a opor
tunidade, mas não precisava dizer iSso, Senador El
cio Alvares. 

O Sr. Elcio Alvares - Senador Ademir Andra
de, perdoe-me V. Ex~. Os Senadores que assina
ram, inteiramente responsáveis, como V. ~ e eu, 
estavam conscientes disso. t: que V. Exª permitiu. A 
emenda foi recusada e V. Ex', agora, quer convales
cê-la. É diferente. Se V. Ex• não deu atenção à sua 
emenda, dizendo na hora que não era emenda para 
a Comissão de Constituição, Justiça e C"ldadania, 
não pode agora querer convalescê-la 

Há um precedente, do Senador Roberto Freire, 
dizendo, ingenuâmente, que a sua emenda é pana o 
plenário. Emenda de plenária tem que ser declarada 
e, vou mais além, tem que ser publicada, Senador 
Ademir Andrade. Então, neste caso, V. Ex" tem de 
respeitar a opinião dos seus colegas, que afirmam 
que não a assinaram para efeilo de ser apreciada 
em plenário, mas, sim, pela Comissão de Constihi
ção, Justiça e Cidadania. v. Ex' não pode alegar ... 

O SR. ADEMIR ANDRADE· V .. Ex". Senador 
Elcio Alvares, quer distorcer a verdade. 

O Sr. Elcio Alvares - Não eslllu querendo dis
torcer a verdade. Estou querendo dizer a V. EX<' eJca
tamente a que é um feto. Agora V. Ex" está queren
do levantar uma, hipótese que não pode lhe socomer 
SoQ qualquer a~pecto regimental. V. Exª permane
ceu passivo, calado, quando sua emenda foi apre
ciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania. Então dissesse, com todas as letras, que a 
emenda não era para ser aprecooa pela CCJ, mas 
pelo Plenário. 

O SR. ADEMIR ANDRADE· Quero que fique 
claro, Senador Elcio Alvares, que V. Ex' está tentan• 
do distorcer a verdade. V. Ex'- sabe muto bem que 
eu tinha que apresentar a minha emenda na Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania. Eu, até, 
não faço questão que ela volte para lá 

Poderíamos evitar esse constrangimento aos 
Senadores que· aSSinaram esse documento, e votfl
la hoje aqui, mas dar oportunidade ao Plenário de 
discuti-la Porque o que está sendo feito aqui é tirar 
a oportunidade da Plenário de se manifestar sobre a 
emenda 

Não foi uma emenda apenas minha, foi uma 
emenda minha, foi uma emenda do Senador Renal
do Cunha Lima, foi uma emenda do Senador Freitas 
Neto, todos nós apresentamos essa emenda e não é 
passível se aceitar, agora, que Senadoras venham 
aqui dizer que deram apoiamento pana que ela fosse 
votada na Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania Isso é um verdadeiro absurda, porque a Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania só pre
cisa da minha assinatura Aos 31 Senadores que as
sinaram eu avisei que a minha emenda ena para tra
mitação em plenário. Todos sabiam disso, todas ti
nham conhecimento disso. Portanto, dizer que assi
naram para que ela tramitasse na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania é uma coisa des-
cabida. é uma coisa absolutamente inverídica · 

O Sr. Roberto Requiao - Pennite-me V. Ex• 
um aparte? 

O SR. AD EMIR ANDRADE - Ouço a nobre Se
nador floberta Requião. 

O Sr. Roberto Requiao - Senador Ademir An
drade, esse caso que V. Exª levanta não é o único 
no Senado; embora ao arrepio do Regimento, tem 
ocorrido diversas vezes. Mas a mim me parece que 
já se criou na tradição do Senado, à margem do Re
gimento, essa figura de apoiamento ad referendum 
do Executiivo. E isso não está~e explicitando. Então, 
resta-nos duas opções: 5>U abolimos, de uma vez por 
todas, essa prática e as assinaturas dos homens 
passam a valer tanto quanto suas palavras, ou intro
duzimos no Regimento Interno a figura da emenda 
ad referendum do Presidente da República 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Muito abrigado, 
Senador. 

Ainda ontem, Sr. Presidente, conversei com o 
Senador Osmar Dias, que retirou a assinatura do da
. cumento porque disse que foi a Senador Ney Suas
suna quem solicitou sua assinatura e S. Ex' enten
deu que era pana voltar à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania Conversei também com o $ena, 
dor José Fogaça e ele cfJSSe que manteria a assinatura 
para a trarmação da emenda no plenário desta casa 
Agora; vejo o Senador Ney Suassuna retirar a assina
ttra da minha emenda e assinar a ennenda que está 
com os prefe!los. Essa é uma situação desconfortável, 
uma situação que inoamoda a todos nós. V. Ex", se 
quisesse fazer um entendimento, -liria o seguinte: 
"Coma já foi vaiada na Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, então nao vamos devolvê-la pana lá 
Vamos decidir hoje, aqui, nesta sessaa•. 

Mas não tire, Senador Elcio Alvares, o direita 
de que esta Casa se manifeste sobre a emenda. Já 
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basta que o Senado não tenha modificado nenhuma 
das cinco emendas que vieram no ano passado da 
Câmara dos Deputados, embora tivesse tido razões 
para fazê-lo. Já basta isso. . 

Mais uma vez vamos aqui homologar o que a 
Câmara decidiu e ainda passar um vexame desses, 
de não permitir sequer que este Plenário vote. Se 
não for para voltar para a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, estamos de pleno acordo. En-
tão vamos votar nesta sessão de hoje. -

Apelo a V. Ex•. Senador Elcio Alvares, que per
mita que, pelo menos democraticamente, este Sena
do possa se manifestar sobre essas emendas que 
são do interesse de tantas preteiiuras e de tantos 
Estados do nosso País: 

Era o gue tinha a dizer, Sr. Presidente. Se fi
cam inválidas minhas emendas, lamento profunda
mente. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço 
a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a 
palavra o Senador Elcio Alvares para encaminhar a 
votação. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. SenadoreS, a colocação simples 
que o Senador Ademir Andnade faz parece, à primei
ra vista, que temos o escopo de não permitir ao Ple
nário tomar conhecimento da !TJatéria. Na vendada, 
sabe bem o Senador Ademir Andrade e todos os Se
nadores que têm o cuidado de ler o Regimento que 
uma emenda de· Plenário, uma emenda à Constitui
ção, uma vez_ oferecida, imediatamente retoma à 
Comissão de Constituição, Justiça e C'ldadania, 
onde é reapreciada pelo Plenário da Comissão. Não 
há essa figura segundo a qual uma emenda de ple
nário, ao ser apresentada, seja votada paralelamen
te à matéria que está no seu último dia de discus
são. Aí está o pequeno engano do Senador Ademir 
Andrade. 

Mas, Sr. Presidente, tive cuidados. Por enten
der que um assunto dessa monta, para que não 
houvesse nenhumà crítica desavisada, nenhuma cri
tica açodada, precisava de uma palavra mais técni
ca, adiantei-me UJTl pouco e, neste momento, Sr. 
Presidente, em contradita à posição do Senador 
Ademir Andrade, gostaria de ler aqui um pequeno 
estudo técnico sobre a questão da Emenda de Ple
nário, para que não haja mais nenhuma dúvida. 

Seria muito interessante apresentanmos a 
emenda lá na Comissão de Constituição, Justiça e -
Cidadania e, depois, simplesmente, por um gesto do 

primeiro signatário, a emenda ganhar força aqui 
dentro do Plenário e reeditar todo · ó-seu processa
mento. 

Quero dizer claramente que essa emenda, com 
a compreensão de alguns dos Srs. Senadores, que 
sabiam muito bem da importãncia do Fundo de Esta
bit ização Fiscal, foi rejeitada por expressiva maioria 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Mas acrescento, Sr. Presidente, para oonheci
mento da Casa:. 

"Em consonãncia com os postulados 
· constitucionais, o Regimento Interno do Se

nado Federal, no Capítulo I, do Título IX, es
tabelece normas disciplinadoras do Procedi
mento Legislativo a serem obedecidas ·na 
elaboração, tnamitação e promuigação de 
emendas à Consti!Ução. 

Determina ainda os casos da apresen
tação de emendas em três oportunidades 
distintas: perante a comissão, perante a 
Mesa e em plenário. No caso específico das 
PECs, restringe-se a duas: perante a comis
são e em plenário. 

No âmbito da Comissão de Constitui
ção e Justiça, órgão técnico de competência 
especifica para o exame da matéria, ar!. 356 
do Regimento hl!emo, a proposta ficará, por 
necomendªção do art. 372 das disposições 
especiais da PEC, sujeita às normas gerais 
estabelecidas para os tnabalhos de comis
são e para o processo de deliberação, pre
vistas no Regimento Interno, aplicáveis às 
demais proposições. 

- As8im é que, nos termos do art. 122, 
inciso I, do Regimento Interno, é admissivel 
a apnesentação de emendas por qualquer 
dos seus membros, em todos os casos, sem 
exceção. 

Por tratar-se de emenda à proposta de 
emenda à Constituição, passa-se a questio
nar o cumprimento das exigências regimen
tais necessárias e indispensáveis à formali
zação de emendas à proposição perante a 
CCJ. Para tanto é que, na reunião de 
24/05/95, da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, o Senador Eduardo Suplicy 
suscita questão de ordem ·relativa ao proce
dimento adequado a ser adotado a nespeito 
do entendimento sobre a exigência de assi
naturas para apresentação de emendas pe
rante a Comissão (inciso I, do art. 122 RI). 
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Após exaustiva discussão sobre o as
sun10, o Plenário da comissão delibera no 
sentido de que apenas os membros da co
missão poderão oferecer emendas, sem a 
exigência do total de um terço de assinatu
ras, entendendo-se que essa prescrição re
gimental aplica-se apenas quando da apre
ciação da matéria perante o plenário do Se- ~ 
nado. (§ 2" art 358 RI} 

Aos integrantes de comissão - titular 
ou suplente - lhes é atribuída a prerrogativa 
da apresentação de emendas em todos os 
casos (inciso I, art 122 RI). Trata-se, na ver
dade, tão-somente de iniciativa de "sugestão 
de emenda", pois tal privilégio pode esvair
se no âmbito da própria 'comissão· em con
formidade com seu pronunciamen10. 

Assim é que se configuram as seguin
tes situações regimentais de tratamen10 
dado às emendas apresentadas com base 
no inc. I do art 122: 

No caso de aprovação pela comissão -
"considera-se emenda de comissão a pro
posta por qualquer dos seus membros e por 
ela adotada" (art 123 do RI), acrescentan
do-se ao número· correspondente a cada 
emenda de comissão as inicias desta. {§ 3" 
do art 246 do RI) · 

De re!orno às disposições especiais 
das PECs, o parágrafo único do art 356 e5-' 
tabelece que o parecer da CCJ que concluir 
pela apresentação de emenda à proposta 
deverá conter assinaturas de Senadores 
que, completando as c!<>s membros da Co
missão, compreendem, no mfnimo, 1/3 da 
composição da Casa. O que vem em reforço 
à decisão da CCJ relativa à aceitabilidade 
de emendas individualizadas. 

No caso de rejeição pela comissão - a 
emenda "será considerada inexistente quan
do não adotada pela Comissão". (inciso I, 
arl124, RI) 

Entretan10, o art. 232 do RI dispõe: 
"Art. 232 - A emenda não adotada pela 

comissão (art. 124, I) poderá ser renovada 
em plenário, salvo sendo unânime o parecer 
pela rejeição". 

Significa que, se rejeitada a emenda 
em decisão unânime da comissão, será con
siderada inexistente, sem ·possibilidade do 
caráter recursal da sua renovação em plená
rio; no caso dé rejeição sem haver decisão 

unânime da comissão, a emenda será consi
derada inexistente, com possibilidade do ca
ráter recursal da renovação em plenário, 
através do art 232, desde que haja oportu
nidade regimental para fazê-lo. (2R do art 
358, RI) 

t: facultada, por conseguinte, aos au10-
res. na fase da discussão da matéria, em 
primeiro turno, a renovação em plenário, em 
caráter recursal, das emendas oferecidas à 
proposta com base no inciso I do art 122 do 
Regirpen10 Interno, e rejeitadas na CCJ, 
sem contudo alcançar unanimidade em sua 
decisão, desde que cumpridas as formalida
des constitucionais e regimentais exigidas 
para sua apresentação e haja oportunidade 
regimental para fazê-lo em plenário. Con
vém .explicitar que a renovação implica, logi
camente, além da vontade expressa do au
tor, a concretização do ato e atendimen10 às 
normas •egimentais exigidas. No ·caso espe
cífico, requer-se o número, no. mínimo, de 
1/3 de subscri10res para a sua formalização, 
não sendo necessariamente os mesmos 
quando da sua apresentação perante a co
missão, se esta· for de caráter colativo. Não 
basta apenas o desejo manifesto do primei
ro, mas· também dos demais subscri!ores; 
pois todos são considerados aurores da pro-

·.posição.· 
Somente após o passo regimental des

cri10 acima é que poderá haver a formulação 
de requerimen10 para votação em separado, 

. se assim for pretendido:. Pois, caso contrá- -
. rio, c requerimento será declarado- prejudi-

cado por pretender a apfQCiação de emenda 
·considerada inexistente.l . · · · -

Quan10 à figura da renovação au!omá- ~ 
tica em plenário, para efeito do § 2" do art 
358 do Regimen10 Interno, is10 é, do acolhi
men10 pela · Presidência de emenda não
adotada pela com~o:e, portanto, rejeitada 
e considerada inexistente, mesmo contendo, 
no mínimo, o número de 1/3 de assinaturas, 
esse entendimen10 não deve prosperar, 
pois, além de presumir a concordância de 
todos para tal objetivo, é desprovido de am
paro regimental. Proposição apresentada 
perante a comissão está sujeita a tratamen
to específico determinado pelo Regimento, 
independentemente do número de subscrito
res. T adas são de comissão (inciso I do art 
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122, RI) .e sujeitas a igual tratamento. (art 
124, RI). 

Renovada a emenda.. surge a seguinte 
questão: Aplicar-se-á à CCJ o prazo regi
menlal de até 30 dias úteis para exame de 
emenda renovada em plenário? (art. 359 cc 
art 356, RI) 

Não se trata de outra emenda e, sim, 
de emenda de igual conteúdo, renovada. 
nos termos regimentais, em plenário, já ten
do parecer da comissão no sentido da sua 
rejeição. O Regimen1D Interno menciona 
apenas emenda; não trata de emenda reno
vada 

Sr. Presidente, prossigo aqui no estudo. Vou 
entregar à Mesa as conclusões, mostrando que, de 
maneira cabal, não pode ser adotado o procedimen
to de emenda apreciada na Comissão de Constib.ição 
Constittição, Justiça e Cidadania ser convalescida 
aqui em plenário para efeito de discussão, maxlme 
quando os Sis. Senadores declaram, de maneira cate
górica, que apenas deram apoiamento e nao apoiaram 
a emenda para a discussão em plenário. 

Encaminho, portanto, esse estudo à Mesa, 
para fonnalízar e para complementar o nosso racio
cínio, colocando, então, como veemente e enérgico 
protesto, a posição nossa de Liderança no que tan
ge ao convalescimento de emendas, que foram 
apreciadas no · plenário da Comissão de Constibi
ção, Justiça e Cidadania, aqui no plenârio, como tal, 
como emenda de plenário. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Sr. Presi-
dente, peço a palavra para encaminhar. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Para en- . 
caminhar a votação, concedo a palavra ao Senador 
Ronaldo Cunha Uma 

A SRA. JÚNIA MARISE -Sr. Presidente, peço 
que me inscreva para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em segui
da, V. Ex" usará da palavra, Sermora JIÍiia Marise. 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. 
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, SP's e Srs. Senadores, apresenta
mos stbstitutivo à mensagem apresentada pelo Pre
sidente da República. fundado em dois aspectos: 
um, no aspecto técnico-formal; outro, fundamenlal e 
basicamente para retirar as disposições que altera
vam dispositivo constitucional já sem eficácia, mas, 
acima de tudo, porque penalizavam brutalmente Es
tados e Municípios. 

Já no art 12 da proposta do Governo, o art. 71, 
redigido como está, estabelecia que ficava instituído, 

no exercício financeiro de 94 e 95, e no período ali. 
compreendido, o Fundo Social de Emergência En
tendíamos e entendemos que, em se tratando, como 
se trata, de dispósição sem mais eficácia, porque 
transnoriamente, propúnhamos a stbstituição ou a 
eliminação da expressão •exercicio financeiro de 94 
e 95" e a expressão "Fundo Social de Emergência", 
para que constasse apenas "Fundo de Estabilizaçi!.o 
Fiscal". 

É que, na proposta do Govem.o, em dois dispo
sitivos çliferentes, existem duas determinações dife
rentes: ora a lei fala em Fundo Social dé Emergência, 
ora fala em Fundo de Estabilizaçã:l Fiscal. Essa corre
ção. de ordem jurídica, entendíamos perfeitamente ca-. 
bivel; por isso, a razão da nossa proposição. · . 

Por outro lado, no art. 72, tendo já a sua vigên
cia esgotada, não caberia a repetição dos incisos ci
tados na emenda do Governo Federal. Cometeria-" 
mos um equívoco jurídico ao omitirmos a citação do 
inciso I do art 72, porque a sua vigência estava es- . 
golada 

Ao mesmo tempo, sugerimos a supressão da 
expressão "sobre renda e provento de qualquer na
tureza•. porque isso penaliza brutalmente Estados e 
Municípios, além das referências aos exercícios e às 
correções que ali fazíamos. 

Por outro lado, argumentávamos que, na vi
gência anterior, a disposição contemplava de fonna 
especifica os Municípios e Estados e nesta estabe
leceu, de fonna genérica, a aplicação de acordo com 
a conveniência do Poder Executivo. 

Não conseguimos êxito na Comissão de Cons
tilt.ição, Justiça e Cidadania, tampouco em plenário 
para a obtenção das vinte e sete assinaluras neces
sárias para o encaminhamento da proposta.- Mas 
fica aqui definida a nossa posição. razão por que ire
mos votar com restrições a proposta encaminhada · 
pelo Governo. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V: ExA 
um aparte? 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA - Ouço, com 
prazer, V. Ex~. 

O Sr. Josaphat Marinho - Não tive oporturida
de, acredoo, de assinar sua emenda na Comissão. 
mas a votei. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senado[ 
Josaphat Marinho, em encaminhamento de votação 
não é permnido aparte. Peço desculpas a V. Exa. 

O SR. RONALDO CUNHA UMA - Regj$tro 
com muna honra a assinatura de V. ExA, que. passa 
a ser o 212 signatário da minha emenda, faltando 
apenas seis para completar o número exigido. 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. RONALDO CUNHA LIMA EM SEU DIS
CURSO 

Senhor Presidente, Senhoras Senadoras, e 
Senhores Senadores, apresentei, perante a Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, emenda 
sl.bstitutiva à Proposta de Emenda à Constituição 
Federal que estabelece regras para o Fundo de Es
tabilização Fiscal, objetivando atender reclamos de 
Estados e Municípios, bem assim, promover algu
mas atterações na composição técnica 

O extinto Fundo Social de Emergência fói ínsti
tufdo pela Emenda de Revisão nº- 1, de 1994, oca
sião em que recebeu críticas de Prefeitos Múnici
pais, e de Governadores. À época, na condição de 
Governador da Paraíba, tecemos considerações a 
propósito da perda de arrecadação pelas ertidades 
federadas, em virtude da retirada da vinculação 
constitucional (Constituição Federal, art 159, I, a, b 
e c) das parcelas referentes ao produto da arrecada
ção do imposto sobre a renda e proventos de qual
quer natureza, da composição dos Fundos de Parti
cipação dos Estados e Municípios. 

A alegação do governo, na oportunidade, era 
que não havia retirada mas apenas desvinculação 
das parcelas, obrigando-se o governo a contra parti
di!.éltravés de programas sociais. 

Em verdade o que ocorreu, é, que houve umà · 
majoração na alíquota do imposto de renda, na or
dem de 5,6%, sobre a qual as entidades federadas 
não terão participação. Aliás, nem as fundos de par
ticipação nem os fundos regionais. Ademais, o i~ 
posto retido na fonte não mais compõe a base de 
cálculo das fundas respectivos. Daí a nossa irresig
nação em sÓiidariedade às regiões atingidas, aos 
Estados e aós Municípios brasileiros. 

É precisa compreender que a disposição cons
titucional originária que trata da repartição de recei
tas é objetiva e específica, e o modelo proposto pelo 
Governa é genérico e disperso. EnquaniO na garan
tia constitucional os critérios estão definidos, na dis
posição do Fundo 9s critérios atendem mais as_ con-
veniências. · · 

Para garantir a continuidade do Fundo Social 
de Emergência até 1999, o Presidente da Replblica 
apresenlllu ao Congresso Nacional proposta de 
emenda à Constituição alterando as disposições en
tão vigentes, bem assim promovendo co,:reções for
mais à feição técnica, atualizando, notadamente, as 
remissões legislativas regulamentares. 

Na Càmara dos Deputados houve alterações 
na proposta original para encurtar o período de vi-

gência, que ficou restrito ao exercício financeiro de 
1996 até junho de 1997, e também alterando a de
nominação para Fundo de Estabilização Fiscal. 

Senhor Presidente, 
Embora já corrigida na Presidênéia da Repúbli

ca e na Câmara dos Deputadas, cremos, data ve
nía, que a proposta carece de alguns reparos, sejam 
fomnais ou de mérito. 

Sob a visão formal, preliminarmente cumpre
nos- discutir a possibilidade de alterar disposição 
transitória, cuja eficácia já se esgotou com o tempo. 
Sem que seja preciso discutir as condições que le
varam a taniO, o Fundo Social de Emergência está 
extiniO pela expressão constante do caput do art. 
71, que o condicionava a existir até o exercício fi
nanceiro de 1995. Como no Brasil o ano financeiro 
coincide com o ano civil, as disposições perderam 
eficácia desde 31 de dezembro do ano próximo pas
sado. 

Ainda nesse sentido, como se não bastasse _ 
propor alteração E'm nomna sem eficácia, a PEC 
omile alguns dispositivos, como a, implicitamente, 
ter a certeza de sua inalterabilidade. Mas como pode 
isso ocorrer se os dispositivos não têm mais eficá
cia? 

Daí que levantamos esta questão pana um me
lhor exame do Congresso Nacional. 

Mesmo considerando a impropriedade da 
Emenda, também porqúe pode ferir cláusula pétrea, 
como definida no art. 60 § 42. inciso 11, que trata da 
fomna federativa, apresento algumas correções, na 
fomna do substitutivo. 

As correções . formais retiram as referências 
aos exercfcios financeiros de 1994 e 1995 de toda a 
emenda, mais pelo primor técnico, dado que o Fun
do já cumpriu sua tarefa legislativa e executiva no 
período mencionado, sendo dispicienda a sua refe
rência Ademais pode sugerir, na fomna posta, insti
tuição retroativa. 

Promovemos a. denominação de Fundo de Es
tabilização Fiscal onde. há referência a Fundo Social 
de Ennergência, operando-se com a supressão do § 
22 do art. 71, na toi'ITiâ.. proposta pela Càmara dos 
Deputados. Aliás, neste~o, cremos necessária 
a instituição de um novà fundo e não a continuidade 
do que existia. . 

Por fim, atendendo a téCniCa, suprimimos a 
cláusula de vigência, imprópria_ para a disposição 
nomiativa de natureZa. i::o!li;titucional. 

Alguns outros reparos técnicos serão conse
qüências das mudanças propostas no mérito da 
emenda 
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Senhores Senadores e Senhoras Senadoras, 
Os Estados e Municípios, por mais que digam 

o contrário os técnicos do governo, perdem com a 
instib.Jição do Fundo, mesmo porque a expeiiência 
mostrou que perderam no periodo de sua vigência. 

O inciso I do art 159 da Constituição Federal 
consigna nas alíneas a e b que a União entregará 
parte da arrecadação do imposto sobre renda e pro
ventos de qualquer natureza para a composição dos 
Fundos de Participação de Estados e Municípios. 

Com a· intenção de manter a integridade dos 
respectivos Fundos, é que propomos a retirada das 
referências ao tributo em questão. Por conseguinte 
suprimimos, de forma expressa, o inciso I, omitido 
pela proposta original, e o § 5"-, ambos do art. 72, 
bem assim a expressão sobre renda e proventos de 
qualquer natureza do inciso 11, do mesmo dispositi
vo. Alteração esta que provoca remuneração na dis
posição cronológica dos incisos seguintes. 

Para facilitar uma leitura direta, transpusemos 
das disposições antigas as referências omitidas pela . 
proposta original. Estas relativas ao inciso VI, que 
passa a ser o V e do§ 12, também do art. 72. 

Senhor Presidente, 
Não é o momento de aderir ao discurno emi

nentemente praticista de que é saudável ao· Plano 
Real a continuidade do Fundo Social da Emergên
cia, mas de se perquirir a validade consiitucional da 
forma, que estamils _quase a adotar, ·e assim alterar. 
disposições sem eficáCia. · 

O direito brasileiro não consagra o princípio da 
repristinação, existente em alguns sistemas. Diferen
temente, a Lei de Introdução ao Código Civil oproí-
be expressamente. · · · · 

O momento recomenda o exercício da con!en1X>
rização, essencial na atividade política, onde se combi
nem o respeito aos princípios constitucionais - notada
mente do processo legislativo- e o bem p(bfKX>; 

Muito obrigado. 

O SR. PRESID.ENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra à nobre Se~ra Júnia Marise. 

A SRA. JÚNIA MÀRISE (PDT -MG. Para enca
minhar a votação: Sem revisão da oradora.) - Sr, 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a PEC n2 68/95, 
que prorroga a vigência do Fundo Social de Emer
gência, rebatizando-o de Fundo de Estabilização 
Fiscal, na forma . em que foi aprovada na Câmara 
dos DeputaddS' continua deStinando par1e substan
cial das receitas constitucionalmente reservadas aos 
Estados e Municípios para composição do Fundo. 

Como reconhece o próprio Relator, Senador 
Jader Barbalho, os recursos retirados dos Estados e 

dos MunicfpioS-ii"JllOr!am -em desvinculação de 20% 
daS receitas orçamentárias, constitucionalmente a 
eles destinados, de modo a possibilitar o financia
mento do déficit fiscal da União. Esse Fundo é, em 
verdade, uma forma de flexibilizar a utilização de re
ceitas orçamentárias, constitucionalmente vincula
das, o que contribuiu decididamente para a deterio
ração do equilíbrio financeiro das Unidades da Fede
ração .•. 

É o próprio Relator que afirma, em seu pare
cer, que a existência do Fundo Social de Emergên
cia é ·um fator de agravamento da situação financei
ra dos Estados e Municípios, •na mectida em que ex
clui parte do imposto sobre renda e proventos de qual
quer natureza da base de cálculo dos Fundos de Parti
cipação, reduzindo, assim, o volume de recursos trans
feridos pela União". Tais perdas, de acordo com dados 
confirmados pelo Relator, chegaram a quase R$3 bi
lhões nos exercícios de 1994195, prejudicando, sobre
tudo, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, jus
tamente as mais pobres da Federação, enquanto as 
compensações oferecidas pela União não foram pro
porcionais aos õnus estabelecidos. 

De acordo com os dados oferecidos pelo Minis
tério da Fazenda, o montante global dos novos em
préstimos concedidos aos Estados - até agora, em 
tomo de R$ 450 milhões - demonstra que foi menor 
do que as perdas totais dos Estados com a criação 
do Fundo Social de Emergência. 

Estã evidente a clara contradição contida na· 
proposta de prorrogação do Fundo Social de Emer
gênci.a, porquanto, ao se atender. ao imperativo de 
ajustamento das·contas da União, contribui-se para 
o desajuste das demais Unidades Federativas. 

No parecer., o Relator faz a seguinte interpela
ção: "Pode o Plano Real continuar bem sucedido 
com uma União ajustada e os Estados e Municípios 
em situação de desequilíbrio?" 

Ele próprio reconhece essa inviabilidade, mas 
rejeita emendas tendentes a resguardar a integrida
de das receitas estaduais e municipais sob o frágil 
argumento de que o desequilíbrio seré um dia resol
vido "na medida em que os frutos da estabilização 
econõmica forem sendo apropriados pelo conjunto 
da sociedade". 

Redigimos aqui uma emenda, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, sobre a qual solicitamos o apoio de
vido. Conseguimos vinte e oito assinaturas, mas, 
certamente, de acordo com a Secretaria-Geral da 
Mesa, a assinatura de dois Senadores, dando apoia
menta a essa emenda, inviabiliza por completo a 
sua apresentação para discussão nesta Casa. 
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Quero aqui registrar não apenas o agradeci
men10 pessoal, mas sobretudo a dignidade parla
mentar e pessoal de vários Senadores que deram as 
suas assinaturas para que pudéssemos discutir essa 
emenda e as demais apresentadas pelos Senado
res, para que esta Casa, na sua atividade parlamen
tar, tivesse a oportunidade·de um debate mais trans
parente, participativo e democrático com relação ao 
Fundo de.iEstabilização Financeira, propos10 pelo 
Governo Federal. 

Desejaríamos com nossa emenda exatamente 
possibilitar que Estados e Municípios ficassem pre
servados com relação ao Fundo de Estabilização FI
nanceira Mais uma vez. estudamos a matéria, apro
fundando inclusive os dados e números que levaram 
a opinião pública deste País a tomar conhecimen10 
dos desajustes e desvios provocados pelo Fundo 
Social de Emergência; vimos que era preciso buscar 
racionalizar, de forma democrática, a discussão des
se proje10, procurando resguardar Estados e Municí
pios que .estão ·e continuarão, sem dúvida alguma. 
cada vez mais apenados. 

Sr. Presidente, se fosse possível resguardar 
Estados e Municípios impediríamos a perpetuação 
do desequilíbrio hoje existente, restaurando a credi
bilidade das administrações estaduais e municipais 
que passam por irresponsáveis ou incompetentes e 
não como vítimas da situação de abuso de poder 
perpetrado pelo Governo Federal, com a conivência 
das duas Casas do Congresso Nacional. 

As renegociações de dívidas que foram apro
vadas pelo Senado Federal nada mais são do que 
uma conseqüência da política imposta pelo Governo 
Federal de subjugar Estados e Municípios, subtrain
dtrlhes parte substancial da rec~ita. Causa perplexi
dade, Srs. Senadores, que esta Casa. que repre
senta os Estados e a Federação, que tem entre seus 
membros vários ex-Governadores e ex-Prefeí10s e, 
com certeza, futuros Governadores, não se sensibili
ze para o engodo que está sendo engendrado. 

Retiram-se recursos conStitucionais das Unida
des Federadas para depois devolvê-los, parcialmen
te, como benesses do Executivo em troca de apoio 
político e pressão fisiológica. 

O que queríamos resguardar, ao detender a 
nossa emenda. é a própria au10nomia das Unidades 
da Federação. 

Estamos cattos de que os objetivo$ do Fundo 
jamais seriam comprometidos com a retirada dos 
8%, apenas, dos recursos provenientes dos Estados 
e Municípios. Estes, certamente, não podem conti
nuar sendo inviabilizados. 

Por isso, Sr. Presidente, queremos encaminhar 
contrariamente à aprovação dessa proposta. Não 
nos foi dada a oportunidade de apresentar uma 
emenda que, certamente, seria da maior importância 
para os Estados e para os Municípios brasileiros. 

Temos certeza de que esse Fundo de Estabili
zação Rnanceira é, sem dúvida alguma. a cópia xe
rografada do Fundo Social de Emergência e que o 
País sabe não cumpriu suas finalidades, como pre
tendia o Governo, dirigidas para a sociedade brasi
leira, para o resgate da miséria e da fome. Ao con
trário, seus recursos foram desviados para a compra 
de presentes às autoridades internacionais, para a 
compra de doces, para financiar viagens presiden
ciais e também para dar mordomias aos escalões. do 
Governo. 

Não poderíamos, neste momento, com respon
sabilidade, dizer apenas não ao projeto. Devemos 
trazer aqui nossa contribuição para o debate dessa 
matéria. procurando resguardar os Estados e Muni
cípios. 

Sr. Presidente, não tivemos essa oportunidade, 
mais uma vez, e queremos registrar o nosso protes
to pela impossibilidade que tem hoje o Senado Fe
deral de debater com profundidade, de discutir as 
iniciativas que visam restaurar a dignidade e a inde
pendência financeira de Estados e Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 
a palavra ao Senador Roberto Freire para encam~ 
nhar a votação. S. Ex'- tem cinco minutos. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PP8-PE. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, eu o farei em bem menos tempo. 

Apenas gostaria de esclarecer que na Comissão 
de Constilúção. Justiça e Cidadania fomos considera
dos voto vencido porque fizemos a opção pelo substi
tUivo do Senador Ronafdo Cunha Uma e não porque 
éramos contra o FUldo de Estabilização FISCal. 

Quero declarar que o nosso voto é favorável ao 
Fundo, embora lamentemos que não pudemos apre
ciar a emenda do Senador Ademir Andrade, que tra
tava a questão das transferências dos Fundos Cons
titucionâis de Estados e Municípios de forma diversa 
à proposta que hoje será aprovada Nosso voto é fa
vorável. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Corieedo 
a palavra ao Senador Ademir Andrade, para encam~ 
nhar a votação. S. Ex• dispõe de cinco minutos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (F'SB-PA. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, Sr<5 e Srs. Senadores, neste pouco tem

·po que tenho, gostaria de ressaltar alguns aspectos 
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da emenda do Presidente da República que pede a 
prorrogação do hoje Fundo. de Estabilização Fiscal. 

Creio que todos aqui sabem das dificuldades 
por que passam os Municípios e os Estados deste 
País; isso não é do desconhecimenlo de ninguém. 
Entretanlo, quero apresentar alguns dados que con
sidero extremamente importantes: 

Nos anos de 1994 e 1995, os Municípios e Es
tados brasileiros e as três Regiões mais pobres des
te País - Norte, Nordeste e Centro-Oeste - perde
ram, exatamente, R$2.981 bilhões. Ressalte-se que 
exatamente as Regiões mais pobres do Brasil foram 
as que mais perderam. Vejam bem: o Norte perdeu 
R$438 milhões; o Nordeste, R$1.168 bilhão; o Cen
tro-Oeste, R$211 milhões; o Sudeste, R$502 milhõ

. es. Agof'li. pasmem V. Ex's.: a Região mais rica 
deste País, o Sul, perdeu apenas R$304 milhões! 
Enquarilo o Nórcfeste deixou de receber R$1.168 bi
lhão, o Sul deixou de receber apenas R$304 milhõ
es. Além de tudo, quero que se ressalfe aqui: o que 
nós estamos querendo com essa emenda é retirar 
uma parcela praticamente insignifiCante do lotai do 
Fundo de Estabilização Fiscal. 

No ano de 1994, o que os Municípios e os Es
tados deixaram de receber represenlou apenas 
6,89% do total do chamado, na época, Fundo Social 
de Emergência. Em 1995, apenas 7 ,49%. Portanto, 
se o Governo abrisse mão, ele não prejudicaria a 
sua "política económica de estabilização", porque o 
que queremos com a nossa·proposta é apenas res
guardar de 6% a 7% do total do Fundo de Estabiliza
ção Fiscal, percentual que seria mantido nas mãos 
dos Municípios e dos Estados deste nosso País. 

t uma quantia insignificante e que não prejuãJ
caria, no cômputo geral, a tal política de manutenção 
da estabilização fiscal. Além do mais. o Governo faz 
isso prometendo uma coisa e, na verdade, ele faz 
outra, porque os juros elevaram a dívida interna bra
sileira em US$1 05 bilhões. O que deveria ser tarrJ
bém um instrumenlo de el!\Bbilização fiscal foi um 
instrumento que levou grande parte da nossa econo
mia, grande parte_ dos nossos empresários à falên
cia, e fala-se até. em recessão. t preciso prestar 
atenção nessas coisas. · 

Eu diria também que o Fundo de Estabilização 
Fiscal, através de uma disposição transi1ória, altera 
um artigo permanente da Constituição e vai de en
~ntro, inclusivE), a uma <:lát.Js~a Rélr®J1a JlOSSBc 
Carta, que é o art 60, § $, que diz: 

§ $ "Não será objeto de deliberação a 
proposta de emenda tendente a abolir: 

I - a fonna federativa de Estado;• 

Ora, ela fala em "tendente•. 
Quando se reduz, quando· s.e retira recursos 

dos Municípios, dos Estados e das Fundos Constittr 
cionais de Desenvolvimenlo das três regiões mais 
pobres deste Pais, se está ferindo um princípio fede
rativo. 

Essa emenda também vai de encontro ao art 
165, § 92 da Constittição, que exige lei complemen
tar para a criação de Fundo. Quer dizer, aqui se dis
pensa a lei complementar, não há exigência de lei 
complementar. O Governo Federal vai fazer da for
ma como entende, regido apenas pelo que consta 
da emenda constitucional. 

Outra coisa. Não sei se o Presidente da Repú
blica não foi enganedo . nessa história •. porque está 
aqui, Sr. Presidente, a exposi9ão de motivos dos mi
nistros do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
O Presidente nos encaminha, na íntegra, esse docu
menlo. O seu ~em 6 diz expressamente o seguinte -
e olhem a mentira que está colocada na exposição 
de motivos dos ministros do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso: 

'É importante também esclarecer que 
o Fundo Social de Emergência não ocasio
nou qualquer prejufzo para os Estados e 
Municípios, vez que não incidiu sobre os re
cursos que compõem o Fundo de Participa
ção dos Estados, o Fundo de Participação 
dos Municípios, os Fundos Cótlstituciona!S 
do Norte, do Nondeste e do Centro-Oeste, e 
a quota-parte dos Eslados arrecadadores na 
arrecadação do IPI, corno explicitamente 
previs!o no § $, do art 72, introduzido pela 
citada emenda constitucional de revisão. • 

Ora, isso aqui é uma falácia. Estão dizendo 
uma coisa e fazendo outra O próprio relatório apro
vado na Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania declara, de maneira muilo clara, que os Esta
dos e Municlpios brasileiros perderam, em 1 ano e 
1 O meses, R$3 bilhões, que representam, entretan
to, apenas 6,5% do total do Fundo. Nisto aqui pode 
haver enganação. 

O Presidente da RepCblica nos encaminha 
uma mensagem e anexa o parecer dos seus minis
tros. Aliás, assinaram o parecer o Ministro interino 
da Fazenda e o Ministro do Planejamenlo e Orça
menlo. 

- ------. ·· ·- -De !OiTna que é-preciso tennos consciência da-
quilo que votamos. É muito ruim, o País anda muto 
mal quando Parlamentares tentam ser executivos. 
Uma das coisas que está enada no Brasil é o Parla
mentar achar que é exocutivo, é o Parlamentar se 
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comprometer com o Governo Federal porque quer, 
aqui e acolá, nomear dirigentes de órgãos públicos 
federais para participar diretamente da edministra
ção. Muitas vezes esses Parlamentares se vêem ob
rigados a votar contra sua própria vontade ou contra 
sua própria convicção, porque acham que têm que 
seguir aquilo que o Governo determina, para pode
rem participar, efetivamente, daquilo que o Governo 
faz. 

Quem tem de fazer é o Executivo. Nós deveria
mos trabalhar pelo interesse dos Estados~ e Municí
pios brasileiros. Este é o papel do Senado Federal, 
que, lamenlavelmente, neste momento, não o eslá 
cumprindo. , -

O SR. PRESIDENTE (José Sarnlly) - Concedo 
a palavra ao nobre Senedor Lúcio Alcântara, para 
encaminhar a votação. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr%. e Srs. Senadores, quero dizer que, 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
acompanhei o parecer, o relatório do nobre Senador 
Jader Barbalho. 

Aliãs, quero destacar que S. Ex~ fez um relaló
rio, um parecer absolutamente veraz. Não procurou, 
em nenhum momento, sofismar ou usar qualquer ar
tifício para encobrir um falo real. Perdem os Estados 
e perdem os Municípios sim. Esses números cons
tam, inclusive, do parecer de S. Ex~. 

Todavia, considerando a necessidade, invoca
da pelo Governo na exposição de motivos do Presi
dente da República e a base de informações do Mi
nistro do Planejamenro e do Ministro da Fazenda, 
aliás cil&-.aOa pelo Senador Jader Barbalho median
te solicitações que fez .àquelas duas autoridades, 
compreendendo, aceitando o argumento de que é 
imporlante a preservação do Plano Real, de que é 
imporlante a manutenção da estabilidade da econo
mia, o Relalor deu parecer favorável, em caráter ex
cepcional, sem deixar de apontar as perdas, porque 
elas existem sim. 

Portanto, vou acompanhar o parecer do Sena
dor Jader Barbalho, pela segunda vez, porque já o 
fiz na ComiSSão de Constituição, Justiça e Cidada
nia. Acho que, do ponto de vista formal, a emenda 
padece de alguns vicias, de alguns defeitos, mas es
tamos na contingência de oferecer instrumentos que 
pemnitem a sustentação do Plano Real. 

Ftô signatário de uma das emendas apresenta
das pelo Senador Ademir Andrade. Mantive a minha 
assinatura nas· emendas, porque acho que não se 
pode negara oportunidade de se discutir tudo isso. 

E quero aqui dizer que se há algo que me 
constrange - e, mais do que a mim, deve constran
ger esta Casa -~o certos argumentos, inclusive de 
autoridades do Poder Executivo, que a toda hora pe
dem ao Senado que não emende, não modifique, 
não altere, sob o pretex1o de que as matérias teriam 
que voltar para a Câmara e com isso haveria delon
gas. 

Há pouco tempo tive notícia de que um asses
sor do Ministro da Justiça ligara para o gabinete do 
Senador Jefferson Péres para pedir-lhe que não al
terasse ,nada na matéria, senão ela voltaria para a 
Câmara. Não sei se 1oi o mesmo assessor, ou outro, 
do gabinete do mesmo Ministro, que ligou para o ga
binete do Senador Josaphat Marinho, pedindo-(he 
que, em outro proje1o, nada alterasse, senão a ma
téria teria que voltar para a Câmara dos Deputados. 
Vou ci\ar apenas esses dois exemplos, que são do 
meu conhecimen1o pessoal, mas outros existem e 
precisamos rechaçar esse tipo de manifestação. 

Os Parlamentares que integram a Bancada 
que apóia o Governo, evidentemente, se esforçam 
para que matérias, oriundas ou não do Poder Execu
tivo, que sejam de interesse público, de interesse do 
Pais, tramitem com a celeridade necessária Mas é 
nosso dever, é nossa responsabilidade, sob pena de 
estarmos incorrendo numa omissão gravíssima, fa

. zermos aqui as cerrações necessárias. 

~ Há projetas de emenda à Constituição que de
penderão de ser regulados por lei para entrar em vi
gor, e, agora, au1oridades do Poder Executivo pe
dem para que não sejam acolhidas emendas, por
que senão tais proje1os terão que voltar à Câmara 
dos Deputados. Pelo amor de Deus! Se nós aqui do 
Senado não tivermos o cuidado de fazer esse tipo 
de apreciação e de emendar quando necessário, 
não estaremos cumprindo bem o nosso dever e não 
estaremos sendo representantes à altura daquela 
confiança que os eleitores dos nossos Estados re
solveram investir em nós: 

De forma que entendo o fato de as Lideranças 
do Governo se preocuparem e insistirem em evitar 
qualquer tipo de l'T10dilicação que possa eventual
mente protelar ainda mais a tramitação da matéria, 

_ mas penso que -!l Senado, para se afirmar como 
uma das Casas do Congresso Nacional, deve real
mente, sempre que achar necessário, emendar, mo
dificar, discutir, debater e exigir prazo. 

T odes nós sabemos que, na Legislatura passa
da, o Projeto Sivam, que eslá sendo agora aprecia
do. foi aprovado ao apagar das luzes. Ainda hoje, o 
Senador Gilberto Miránda disse que o ·relatou em 
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plenário e que, portanlo, não tinha os elementos su
ficientes - apenas algumas informações do Poder 
Executivo - e-que não teve condição de aprofundar o 
exame da matéria E nós estamos aqui reexaminan
do o Projeto Sivam- que está cheio de contradições 
- e debatendo sobre matérias que não são suficien
temente esclarecidas. Então, isso de se dizer: "é 
agora ou nunca", 'não pode demorar", "o assunto 
tem que ser examinado com a maior celeridade, 
com a maior pressa," não é o tip() -de argumento que 
deva servir para amortecer em nós o desejo de 
emendar, de melhorar, de contribuir para o debate, 
para a discussão e para o aperfeiçoamento da maté-
ria 

Assisti, desde o primeiro dia em que cheguei 
aqui, a Senadores experientes usarem da tribuna 
por se considerarem até diminuídos. Julgam-se mar
ginalizados dos debates, julgam-se marginalizados 
da discussão, acham que os grandes debales pro
cessam-se na Câmara, que o Senado só convalida, 
que o Senado só referenda, que o Senado não parti
cipa de maneira efetiva dessas discussões. Mas isso 
está em nós. Nós devemos reagir contna esse tipo 
de comportamento; do contrário, é melhor transfor
mar mesmo isto numa Assembléia Nacional Unica
meral, porque não haveria muito sentido em defen
derem-se aqui essas prerrogativas do Senado. 

Concluindo, Sr. Presidente, quero encaminhar 
favoravelmente, nos termos do parecer do Senador 
Jader Barbalho, mas manifestar aqui o meu inoon
formismo quanto a qualquer tipo de pressão, venha 
de onde vier, que signifique reduzir a nossa capaci
dade de emendar, de debater e de melhorar os pro
jetes que aqui estão tramitando. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao Senador Josaphat Marinho. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) :.. Sr. 
Presidente, Srªs e Sm. Senadores, examinar a pos
sibilidade de conferir recursos, mesmo extraordiná
rios, ao Governo, para superar dificuldades financei
ras, é dever de todos nós. Creio, porém, que somen
te podemos fazê-lo-respeitada a Constituição. 

No caso, o que se pretende é refonmar o art 71 
da Constituição, para restaurar o que já não está em 
vigor. 

O art 71 da Constituição, que é o principal, de
clara: 

"Art. 71. Fica instituído, nos exercícios 
financeiros de 1994 e 1995, o Fundo-social 
de Emergênda .. • · 

O art 72 apenas desdobra essa matéria 

Ora, não posso alterar em 96 um dispositivo 
que regulou matéria para 94 e 95. 

O art. 71 da Constituição já não vigora, e, em 
conseqüência de não vigorar, taumbém em vigência 
não está o art 72 das Disposições Constitucionais 
T ransilórias. 

Pronto a examinar em forma própria a dificul
dade do Governo, recuso-me a fazê-lo contra a 
Constituição. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 
a palavra ao Senador Humberto Lucena 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para 
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, S,;Js e Srs. 
Senadores, owi atentamente as palavras pronuncia
das pelo nobre Senador Lúcio Alcântara no que tan
ge às pressões que estaria havendo no sentido· de 
que os Senadores de um modo geral não subscre
vessem emendas à proposta do Governo que pror
roga o Fundo Social de Emergência, embora hoje 
com outro nome, Fundo de Estabilização Fiscal. 

Refletindo sobre isso, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, chego à conclusão melancórJCF :'-:; 
que, na verdade, estaumos caminhando celeremem'' 
para o unicameralismo, pois em matéria de reforma 
constitucional, sem dúvida, só quem está funcionan
do é a Câmara dos Deputados, particularmente no 

· que diz respeito às propostas de iniciativa do Sr. 
Presidente da República 

Na Câmara, a PEC vai ao crivo da Comissão 
de Justiça e de Redação, para que diga da sua ad
missibilidade ou não. Se admitida, passa a ser apre
ciada por uma comissão especial, e, finalmente, o 
seu parecer segue ao plenário para votação. 

Não tenho nofícia de nenhuma proposta de ini
ciativa do Sr. Presidente da Rep(blica, no que tange 
às suas reformas estruturais de ordem eoonõmica e 
social, que não tenha sido objeto, no seu mérito, de al
terações slbstancials na Câmara dos Deputados. De
pois de muitas delongas, de muitas discussões, as Li
deranças acordam em aceitar modifica;:ões, e, afinal, a 
redação final do primeiro turno chega ao Senado. 

No Senado, entretanto, por mais que possa
mos divergir, a verdade nua e crua é que estamos 
praticamente sem condições de alterar o que vem 
da Câmara, porque logo aparece o apelo veemente 
para que não o façamos senão a matéria vai demo
rar, retomar à Câmara dos Deputados, como se re
forma constitucional, Sr. Presidente, não fosse algo 
sério que devesse demorar e exigisse um estudo 
mais profundo. 

Pronuncio estas palavras, porque eu próprio 
tentei fazer alterações nessa Proposta de Emenda 
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Constitucional, apesar de ter sido, como sabe V. 
Ex•. o Presidente do Congresso Nacional que co
mandou as duas Casas em sessões conjuntas du
rante a revisão constitucional para que o Fundo vies
se ser aprovado, garantindo o equilíbrio das contas 
públicas e, de certo modo, o sucesso do Plano Real. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, é claro 
que neste caso, há alguns aspectos novos que têm 
de ser postos em relevo, e eu não poderia, no mo
mamo em que vamos votar esta matéria, deixar de 
enfocá-los. 

Em primeiro lugar, todos sabem que realmente 
o esforço do Governo Federal pelo equilíbrio das 
contas públicas federais é muito grande. Mas o Se
nhor Presidente da República não desconhece o de
sequilíbrio das contas públicas estaduais e munici
pais. Portanto, o cuidado, o interesse em manter a 
União sem o déficit deveria ser o mesmo em relação 
aos Estados e Municípios. Mas isso não ocorre. 

Fomos autores aqui - sabem V. Ex's - de Pro
jeto de Resolução que alterava a· Resolução vigente 
sobre a rolagem da dívida contratual entre Estados e 
Municípios da União. Foi uma luta bastante árdua, 
houve negociações e renegociações com a área 
econõmica do Governo e, no final das ·contas, foi 
aprovado um substitutivo - quando aliás, encontra
va-me ausente, em missão oficial - o qual pratica
mente quase nada representou para que essas rola
gens viessem a ser modifiCadas. Basta dizer a V. 
Ex's que, no caso do Parruba, onde o Estado estava 
gastando com o serviço da rolagem da dívida cerca 
de 20% da receita líquida, portamo, 9% além dos 
11 % oficialmente estabelecidos no contrato com a 
União por força da resolução em vigor. TIVer:noS 
apenas um ganho com o substitutivo ao meu proje10 
da ordem de 2 milhões ao ano. 

Pois bem, Sr. Presidente, agora, com a devolu
ção que teremos que fazer do que o Estado recebeu 
e gas10u por conta do Fundo de Participação em ja
neiro e fevereiro, só a Paraíba vai ter que devolver 
R$8 milhões em 1 O meses, o que significa uma san
gria mui!o grande, em sua. receita líquida, para não 
falar nos municípios, que estão em situação pré-fali
mentar. 

Portanto, Sr. Presidente, quero também trazer 
o meu protesto contra essa situação. Tenho um pro
jeto de proposta de emenda constitucional nas mãos 
do Senador Josaphat Marinho, corno Rel"'10r, seguf.l.c 
do o que a reforma constitucional voltaria a ser feita 
em sessões conjuntas do Congresso Nacional, atra
vés de discussão, e votação em Casas separadas, 
para que não venha a ocorrer isso. Se tivermos de 

novo a reforma constitucional em sessões conjuntas, 
desaparecerá essa capitis deminutio para o Sena
do Federal. 

Aproveito a oportunidade para fazer este apelo 
aos Srs. Senadores e para dizer que vou votar o pa
recer do nobre Rela!or e meu Líder, Senador Jader 
Barbalho. Lamentavelmente, não posso aprovar a 
emenda do Senador Ronaldo Cunha Uma, que foi 
derrotada na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania - e que era certa, porque livrava os Esta
dos e Municípios de prejuízos no Fundo de Partici
pação. 

Fica, pois, o meu protes!o. Votarei com profun
das restrições, porque entendo que essa proposta -
parecEHile - infringe dispositivo constitucional. 
Como bem aludiu o Senador Ademir Andrade, ela 
retira recursos dos orçamen!os dos Estados e Muni
cípios a serem gas!os pela União, ao arrepio do art. 
60 da Constituição Federal, nun:la afronta à Federa
ção. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador José Fogaça. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Sr% e Srs. Senadores, em primeiro lugar, é 
preciso reconhecer e salieritar que o parecer do Se
nador Jader Barbalho é de uma transparência solar. 
Não deixa nenhuma dúvida a respei10 dos fatos, não 
obstrui informações, não encobre, não oculta, não 
dissimula e diz exatamente o que se passa na ques
tão do Fundo de Estabilizaçãó Rscal. Quem, após a · 
leitura desse relatório, fizer uma opção pensada, re
fletida, !ornará uma decisão em cima da verdade dos 
falOs. 

Aqui está mui10 claro que o anteriormente de
nominado Fundo Social de Emergência não desviou 
recursos das funções orçamentárias. Nas grandes li
nhas de função orçamentária, os recursos foram 
preservados: o que era da educação ficou na educa
ção; o que era da saúde ficou na saúde; o ·que era 
da habitação ficou na habitação. Desse modo, há 
uma irrepreensfvel e ccirreta aplicação quanto à des
tinação desses recursos públicos. 

É evidente que o Fundo é necesSário, porque, 
dentro desses programas, ou rubricas intra-orça
mentárias, é preciso fazer opções. é preciso ter li
berdade, direito de optar, fazer algum tipo de flexibi
lização, porque, às vezes, por ~usa das vinculaçõ
es oÍ'çamentárias, hâ certos gas!os que se tornam 
obrigatórios, mas inúteis, desnecessários. 

Pela destinação vinculada, determinado se!or 
da Administração Pública acaba-se vendo obrigado 
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a gastar um dinheiro que não precisa, enquanto 01.1-: 
tros setores acabam ficando sem re.cursos. É jus~ 
mente para buscar o equihbrio, que só a execução 
viva do Orçamento permite, que existe o Fundo de 
Estebil ização Fiscal. De modo que ele é saudável, é 
positivo, para maior agilidade e competência na ad
ministração orçamentária e, sobretudo, para garantir 
e preservar o Plano Real. 

O relatório também não esconde, Sr. Presiden
te, um fato que é indesmentivel: há perda, sim, dos · 
Estados e Municípios, e isso é de uma clareza meri
diana no parecer e relatório do Senador Jader Bar
balho. 

No entanto, S. Ex•, com base nE!SSe5 argumen
tos pró e contra, favoráveis e contrários, mede os fa
tos, analisa a situação e faz uma opção equilibrada, 
refletida e de muito bom- senso. Vota a favor do 
Fundo, dada a imensa importância que o Fundo tem 
para a estabilização da moeda, para o Governo não 
ser obrigado a emitir em função da quebra ou ultra
passagem dos limites orçamentários, mas reconhe
ce que os Estados e Municípios perderam. 

Do ponto de vista do interesse dos Estados, há 
algumas compensações para as quais S. Ex"- chama 
a atenção, como o fato de que o aumento ~ circula
ção de bens e de dinheiro, na economia, significou 
também aumento de arrecadação de impostos. Essa 
compensação, no entantp, não· basta. O próprio Go
verno está atendendo ós Estados através de um 
programa de assistência financeira, na exigência da 
austeridade fiscal, de um comportamento mais conti
do por parte dos Estados quanlo à execução orça
mentária e, ao mesmo tempo, um programa de as
sistência que possa Permitir um equilíbrio quanto às 
suas dívidas junto à União. 

O que não há, Sr. Presidente, é um mecanismo 
de compensação às perdas dos MunicípiOs. Por isso 
que está aqui presente, na Tribuna de Honra da 
Casa, o Prefeito Gil Marques de Almeida, de Cace
qui, no Rio Grande do Sul, e Presidente da Associa
ção Nacional de Prefeitos. Vieram apoiar a emenda 
do Senador Ronaldo Cunha Lima, que votamos con
tra na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia, mas assumimos um compro_misso que deve ser 
honrado por IOdo o Senado. · 

O Fundo de Estabilização Fiscal não pode cair, 
precisa ser maf1lido. Temos de votar a favor, mas 
não podemos'abandonar os Municípios à sua pró
pria sorte, ao Deus dará. 

Quero aqui registrar, Sr. Presidente, muito sa
tisfeito, a posfura adotada pelo Líder do Governo 
quando fomos pleitear, junlo com outros Senadores, 

uma posição quanto a esta reivindicação dos Prefei
.tos. Os Prefeitos estão pedindo um monitoramenlo 
financeiro semelhante àquele que vem sendo feito 
com os Estados. O Líder do Governo, Senador Elcio 
Alvares, já se comprometeu com isso e, inclusive, 
marcou uma rel.flião às 1 O horas com o Ministro e 
com o combativo Presidente da Associação de Pre
feilos, para tentar buscar um mecanismo pelo qual 
os Mu[licípios possam ser assistidos financeiramen
te pela União, sem doações, sem dinheiro de graça, 
mas cobrando austeridade fiscal dos municípios, 
que nós também vamos exigir. 

· De modo que essa solução trazida pelo Líder 
do Governo, Senador Elcio Alvares, dii-nos a tran
qüilidade de votar a favor do Fundo de Estebilização 
Rscal, sabendo que os Prefeitos e os seus Municí
pios não ficarão abandonados à sua própria sorte. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amiri. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-SC. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, SI% e Srs. Senadores, pretendo ser 

. muito breve, mas tenho a obrigação de prestar um 
esclarecimento de natureza partidária e pessoal no 
encaminhamento desta matéria 

O Senador José Fogaça mencionou há poucos 
minutos que um grupo de Prefeitos comparece nesta 
tarde, legitimamente, para instar perante os Senado
res - principalmente aqueles que têm alguma tradi
ção municipalista - em prol de uma emenda de au
toria do nobre Senador Ronaldo· Cunha Lima - de 
quem tenho a honra de me considerar amigo e ad
mirador-, que tem como principal objetivo estancar a 
sangria de recursos, que hoje minguam nos cofreS 
municipais de todo o Brasil. 

Como municipalista que sou, defensor da des
centralização de meios, de recursos, vejo;ne na ob
rigação de justificar o ·porquê da minha negativa em 
acolher aquilo que é o objelo da mobilização desses 
Prefeitos- e pretendo fazê-lo concisamente. 

Em fever&oro de 1994, a única estaca, o único 
pilar que lastreou, que embasou o Plano Real foi o 
Fundo Social de Emergência O Senador Humberto 
Lucena, que era Presidente do Congresso Revisor, 
presidia aquela sessão, e lancei mão de todos os 
instrumentos regimentais, não para impedir a apro
vação do Fundo Social de Emergência, mas para 
impedir a retirada de ~s do.s municípios, a re
moção da vinculação de recursos para habitação e 
para educação. Rz isso -comentava há pouco com 
o Senador Eduardo Suplicy - com a diligência do 
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PT, porque entendia que o Fundo era necessário, 
mas esses três aspectos prejudicariam gravemente 
a Federação. ~ ----

Naquela noite, venceu o Fundo e toram derro
tadas todas as emendas que interpusemos. Um re
querimento meu para votação nominal suscitou até 
uma reclamação minha ao então Presidente da ses
são. Isso passou. O Congresso aprovou o Fundo 
Social de Emergência, assim indevidamente chama
do. 

Hoje, com os esclarecimentos postos no pare
cer do Relator Jader Barbalho, e oferecidos pelo Go
verno - inclusive sobre a redução do desvirtuamento 
da destinação de recursos para educação e para 
saúde -vejo-me na obrigação de dizer ao municipa
listas que este não é o momento para se procrasti
nar a aprovação do Fundo de Estabilização Rscal -
agora, corretamente nomeado, designado de manei
ra menos imprópria. 

Negar ao piano Real, a estabilidade da moeda, 
a sua única e prévia estaca, é pretender fazer desa
bar este edifício. Os brasileiros não o querem e en
tendo que esta Casa e o Congresso Nacional inter
pretarão adequadamente a vontade do povo brasilei
ro, sustentando o Fundo de Estabilização Rscal. 

Por essa razão, o encaminhamento que aqui 
ofereço, em nome do meu Partido, é a favor, sem 
emendas, da proposta que chegou à Casa. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo 
a palavra ao nobre· Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT .SP. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quando o Con
gresso Nacional aprovou o Fundo Social de Emer
gência há dois . anos, o então Ministro da Fazenda, 
Fernando Henrique Cardoso, precisou utüizar-se de 
artifícios para induzir os Parlamentares ao erro. Se
gundo o Relator, "além de não ter as caracterfslicas 
de fundo', não é exatamente social', já que a defini
ção de programas de interesse econõmico-social' 
permite larga margem de manobra ao Executivo na 
aplicação de seiJs recursos; ele tampouco é de 
emergência', pois; após viger por dois exerci cios fi
nanceiros, a Proposta de Emenda CQOSiilucional en
viada pelo Executivo previa a prorrogação dele por 
quatro anos." É o que assinala o Senador Jader Bar
balho. 

Agora, parece que o Congresso éslá disposto 
a repetir o erro, sem que seja necessário qualquer 
subterfúgio ou apelo enganoso à nossa consciência 
quanto aos problemas sociais do País. Esta preocu
pação não está mais presente na argumentação go-

vemamental. Se antes o Presidente dizia que primei
ro era preciso estabilizar a economia para depois 
atacarmos as questões sociais, parafraseando mem
bros de governos anteriores, as últimas manifestaçõ
es do Pre~dente têm sido dife,entes: a estabilização 
econôrruca é, em si, a solução para o analfabetismo, 
para a mortalidade infanijl, para o combate à fome e 
à miséria, ao desemprego, mesmo que a realidade 
não endosse a vontade governamental. O agora de
nominado Fundo de Estabilização Fiscal vem refor
çar esta nova postura. 

Não importa que o Fundo retire recursos dos 
Estados e Municípios, deixando-os ainda mais debi
litados financeiramente, mesmo sabendo que têm 
sido os responsáveis pela maior parte dos investi
mentos sociais realizados nos últimos anos, procu
rando superar a quase total ausência de investimen
to do Governo Federal. Não ill)I)Orta tampouco que 
se retenha recursos destinados ao custeio das açõ
es de educação, saúde e previdência para fazê-los 
retomar oomo pagamento de pessoal, ativo e inati
vo. Esses programas estão sendo simplesmente 
subsliluidos pela necessidade de estabilidade na 
economi~ objelivo de extrema if11)0rlãncia, mas que 
não pode estar nem acima nem abaixo da ação con
tra a exdusão social, quanto mais substituí-la. 

O abandono dos objativos de política social 
não eslá refletido apenas nesta Proposta de Emen
da Consti!ucional. Encontra-se também em tramita
ção no Congresso a Medida Provisória ~ 1.261, que 
permite o t.OO dos recursos do Cofins e da Contribui
ção Social sobre o Lucro UqOido - CSLL - para pa
gamento de encargos previdenciários da União aci
ma do Nmrre de 1 O% previsto no art 17 da Lei ~ 
8212. NJ mesmo tempo que recursos da Previdên
cia são desviados do sistema, o Congresso discute 
a reforma previdenciária sob o argumento que a 
mesma é estruturalmente deficitária, o que justifica-.. 
ria a redução de direitos sociais de ampla parcela da 
população. Sob o mesmo argumento, devemos reje;.: 
tar a prorrogação do Fundo para não agravar este 
déficitpotencial do sistema. 

O fulcro do problema está na incoerência das 
ações do Governo Federal no que se relaciona à 
sua politica fiscal. AQ mesmo tef11)0 em que identifi
ca o deseqUilíbrio fiscal como estruturalmente preju
dicial à política de estabilização, edita uma medida 
provisória que compromete recursos consideráveis 
com operações de "salvamento" . de bancos priva
dos, transferindo os custos da má gerência para 
toda a sociedade. O montante envolvido neste pro
cesso de socialização dos prejuízos ainda não foi 
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esclarecido pelos gestores da política econômica, 
mas certamente adicionados a aproximadamente 
R$20 bilhões, gastos em 1995 com o pagamento de 
encargos e amortização do principal das dividas ex
tema e interna, superam com facilidade as cifras 
apresentadas como vitais à politica fiscal do Gover
no. 

Podemos e devemos criar condições para sus
tentar a estabilização em bases menos danosas que 
a sobrevalorização do Real, a manutenção de altas 
taxas de juros e o conseqüente aumento do desem
prego. Mas para isto o Governo teria que estar em
penhado na aprovação de uma reforma fiscal de ver
dade, e não na simples prorrogação de medidas pa
liativas que não enfrentam o problema da injustiça 
tributária. Estudo do Dieese demonstra que um tra
balhador que recebe um salário mínimo contribui 
com uma carga tributária de aproximadamente 33%, 
enquanto quem recebe acima de R$10.mil mensais 
contribui com apenas 15%. · 

Esta questão deveria preocupar seriamente. 
nosso Presidente e a todos nós. Ao invés disto, em
penhamos nossos esforços em verificar se a iniciati-
va presidencial retira mais recursos de Estados, Mu
nicípios, educação ou previdência Frente aos bühõ
es despejados no sistema financeiro, tentamos ad
ministrar as perdas de sétores vitais a milhões de 
brasileiros. Se queremos resolver o problema fiscal 
do Governo Federal, dev.eroos perguntar à Receita 
porque não aplica o disposto no art. 976 do Decreto 
no. 1.041, de janeiro de 1994, que obriga os Cartório$ 
a comunicarem à Receita Federal todo e qualquer 
documento registrado que caracterize a aquisição ou 
alienação de imóveis por pessoas físicas. Talvez as
sim estariarnos ajudando a resolver o problema de 
caixa do Governo, porém retirando recursos de fon
tes que são, socialmente, mais justas. 

Conseqüentemente, Sr. Presidente, encaminho 
à Mesa um requerimento para que sejam prestadas, 
pelo Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Malan, as infor
mações sobre as providências que a Secretaria da 
Receita Federal adotou para efetivar o disposto no. 
art. 976 do decreto citado e outras questões que en
caminho às mãos de V. Ex'-. 

O SR. PRESIDENTE ( José Samey) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão, 
para encaminhar. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en
caminhar.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 
votaremos favoravelmente à presente proposta de 
emenda à Constituição. Urgem, todavia, alguns re
paros. Um deles foi citado aqui pelo nobre jurista Jo-

saphat Marinho, quando S. Exª afirma que estamos 
deliberando alterar dispositivo constitucional já não 
mais em vigor, quando se diz que "fiêa instituído o 
fundo". Mas para isso poderíamos alterar, talvez 
numa emenda de redação, aquilo que o próprio Se
nador sugere: ·que fica revigorado o artigo para dar
se a redação seguinte .•. 

De outro lado, esse fundo, que foi obviamente 
criado pela Emenda Constitucional de Revisão nº 1, 
de 1994, que tinha uma vigência determinada, bus
cou pinçar aqui e acolá diversos recursos com o ob
jetivo de estabelecer programas de emergência 

Já o Senador Jader Barbalho, no parecer de 
sua lavra, lido perante a Comissão de Constituição, . 
Justiça e Cidadania, taz referência a que não chega 
a ser fundo e nem a ter característica social. Aliás, 
verdade seja dita, ouvi pessoalmente do próprio M~ 
nistro José Serra que esse fundo não é fundo, não é 
social e tampouco é de emergência. 

Então, outro reparo é aquele que indiscutivel
mente retira recursos de Estados e Municípios, por
que, quando se mexe r.o imposto sobre a renda, que 
é um dos componentes do Fundo de Participação, 
sem dúvida alguma está-se a subtrair de Estados e 
Municípios parcela ponderável daquilo que lhes 
compete receber. É claro que isso afeta muito maiS 
o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste, porque, como 
sabemos, exatamente o Fundo de Participação é 
adicionado aos Estados e Municípios em razão in
versa à sua renda per capita: quão menor, maior a 
participação no Fundo. Então, felizmente, para con
tral5alançar isso, a previsão inicial, que era a de vi
gorar até 1999, foi reduzida para junho de 1997. En
tão, só ai-temos uma pequena compensação. 

· Também diz o Senador Jader Barbalho que as 
receitas ordinárias, originárias de impostos, para a 
educação, foram reduzidas, como reduzido ficou o 
salári<Hlducação gerido pelo Fundo Nacional do De
senvolvimento da Educação. Mas ele compensa di
zendo que, em contrapartida, a função educação 
passou a perceber uma compensação maior. Quais 
seriam as vantagens da emenda? Pelo menos a re
dução do prazo, número um; número dois, aquilo a 
que se destina, quer dizer, a função social, até mes
mo porque já foi dito neste Plenário, salvo engano, 
pela Senadora Júnia Marise, que houve aplicações 
diversas daquelas a que se propunha a emenda do 
Fundo Social de Emergência. Isso é verdade. An
dou-se aqui e acolá destinando-se verbas e recursos 
para finalidades diversas. 

De outro lado, é bem de ver que há uma finali
dade, e essa finalidade social é indispensável, até 
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mesmo pelo Plano Real, pela estabilização da moe
da; enfim, tudo isso vem justificar a aprovação, mas 
que não perdure mais, que termine em junho de 
.1997. Que não haja prorrogação alguma, e que não 
haja outra proposta de emenda à Constituição neste 
sentido, e que fiquemos por aqui para dar aquilo que · 
o Governo precisa de Fundo de Emergência, hoje 
com nome mais adequado, o chamado FEF, Fundo 
de Estabilizayão Fiscal, que substitúu a denomina
ção anterior. 
· Encerro, Sr. Presidente, pinçando observações 

do Senador Lúcio Alcântara quando se diz, e é ver
dade, que o Senado deve ter o cuidado de não 
emendar porque senão volta à Câmara Evidente
mente, isso é uma capitis dimlnutio que não deve
mos nem usar como argumento. Eu inesmo apre
sentei emenda substitutiva à proposta de emenda 
constitucional da Câmara dos Deputados para a 
contratação de professores estrangeiros e, com isso, 
foi devolvida à Comissão de Constituição e Justiça. 
A mim, disseram: "Não faça isso, porque, dessa for
ma, estaremos prorrogando a contratação de profes
sores estrangeiros". Contra-argumentei dizendo que, 
no próprio corpo da proposta de emenda à Constib.i
ção, já existe a expressão "que lei especial definirá a 
presente matéria". Com isso, não há que se afirmar 
que haverá demora, porque a própria lei que regula
mentará a matéria já vai delinear, num espaço de 
tempo maior, o exame da mesma 

Concluindo, petas razões expostas, vamos vo
tar favoravelmente à matéria 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, Jl990 
a palavra, já que fU citada pelo Senador Hugo Na
poleão em seu pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE .(José Samey) - Infeliz
mente, Senadora Júnia Marise, a citação que foi fei
ta a seu respeito não se enquadra no Regimento, 
nos termos de reSPOSta. porque não houve intenção 
alguma de atingir V. Exª. 

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Valadares. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES 
(PSB-SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, muito em
bora a proposta da recriação do Fundo Social de 
Emergência, hoje denominado Fundo de Estabiliza
ção Fiscal, prejudique frontalmente Estados e Muni
cípios, verificamos que os Estãdos são repre
sentados aqui por Senadores que têm COIT1lromis
sos políticos indissolúveis, do ponto de vista partidá
rio e de coligações, com os Governadores. Não te- . 
nho esse compromisso. Entretanto, como Senador, 

como componente de uma instituição que repre
senta a F91!eração brasileira, que é o Senado, tenho 
o dever de dizer. que a aprovação deste fundo preju
dica de forma profunda os Estados e os Municípios, 
porque, se os Estados estão vivendo hoje essa si
tuação vexatória de não pagarem nem as suas pró
prias dívidas, nem as suas próprias folhas de paga
mento, alguns deles atrasando até três ou quatro 
meses esse pagamento, como acontece no nosso 
vizinho Estado de Alagoas, isso se deve, pura e ex
clusivamente, primeiro, ao endividamento dos Esta
dos, que atingiu um patamar superelevado, com as 
taxas de juros fixadas pelo Governo para garantir a 
estabilização da moeda; em segundo lugar, porque, 
com a criação do Fundo Social de Emergência, uma 
volumosa soma de recursos foi sttltraída dos ESta
dos e Municfpios sem uma contrapartida 

O que houve foi uma investida do Governo Fe
deral sobre a autonomia dos Estados e Municípios. 
Há um verdadeiro monitoramento, como há dos Es
tados Unidos com relação ao Brasil, praticado pelo 
Governo Federal e também sobre os Municípios 
pelo Governo Federal. E o que me arrepia é que ain~ 
da nesta Casa há quem incentive esse monilora
mento, essa retirada da autonomia dos Estados e 
dos Municfpios. 

Há, aqui, urna represerrtação do Rio Grande do 
Sul, que merece todo o. nosso respeito. Os prefeitos 
do Rio Grande do Sul - acredito que representando 
não só o pensamento dos prefeitos daquele Estado, 
mas de todos os Estados brasileiros - não vêm aqui 
pedir esmola nem benevolência do Governo Federal 
ou do Senado; eles vêm aqui reivindicar um direito já 
existente na Constituição e que está sendo retirado 
deles. 

Caberia até aos Municfpios uma ação direta de 
inconstitucionalidade junto ao Supremo, para que 
tudo equilo que eles perderam e que vão perder com 
a recriação do Fundo possa ser restituído. 

Sr. Presidente, fico admirado, mas muito admi
rado mesmo, que·os Governadores abram mão da 
autonomia dos seus Estados, que eles juaram de
fender no dia da posse. 

Qual a consti!Ução do Estado, qual a lei orgâ
nica dos Municípios que não diz "juro defender a 
Constituição e as leis"? É o primeiro juramento que 
um governador e um prefeito fazem. E não há um 
movimento nacional de governadores ou de prefei
tos para que essa intromissão indevida da União 
seja de uma vez por todas enterrada 

- Então, Valadares, o que é que você esiá fa
zendo? O Governador. do' seu Estado deixa que a 
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espada de Dâmocles chegue até o seu pescoço, 
que uma canga chegue até o pescoço do povo de 
Sergipe e não reclama! Valadares, tenha juízo. Re
colha-se a sua insignificância e aprove o Fundo! 

Não! Não vou aprovar. Sei que será aprovado 
como dois e dois são quatro, mas não com o meu 
voto, porque há de se registrar futuramente que o 
ex-Governador de Sergipe não concordou com a 
perda da autonomia do seu Estado, que represento 
com muita honra. 

Muito obrigado. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra à Senadora Emília Fernandes. O próximo 
orador será o Senador Canos Patrocínio. 

A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Para 
encaminhar. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sr-'s e Srs. Senadores, estamos a analisar 
uma matéria que possui sem dúvida um parecer ob
jetivo, claro e transparente. Os nossos cumprimen
tos iniciais ao Relator dessa matéria, Senador Jader 
Barbalho. S. E~ expõe, de forma clara e precisa, os 
problemas gerados pelo Fundo Social de Emergên
cia durante a sua vigência. 

Entendemos que é impor1ante, apesar de lodos 
os Srs. Senadores terem tomado conhecimento des
se parecer, destacar aqui alguns parágrafos, até 
para que fiquem registrados de forma significativa 
nos Anais da Casa. Dentre eles, destaco: 

"Para o grande público, o Fundo Social 
de Emergência é sinOnimo de gastos indevi
dos e ilegftimos, os quais envolvem, dentre 
outros ~ens, a aquisição de gêneros alimen
tícios, material de limpeza, auxflio-<:reche, 
remuneração de assessores e recuperação 
de prédios his16ricos. n 

E, mais adiante àcrescenta: 

"Quando da elabOração do Plano Real, 
o Fundo Social de Emergência foi concebido 
como um mecanismo temporário que permi
tisse, nós exercícios financeiros de 1994 e 
1995, a desvinculação de rece~ orçamen
tárias de modo a possibilitar um financia
mento não-inflacionário do déficit fiscal da 
União, até a realização de reforma oonstitu
cional redefinidora do regime fiscal em ba
ses menos rígidas." 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Solicoo a 
atenção do Plenário porque há uma oradora na tri
buna. 

A SRA. EMIUA FERNANDES - Continuando, 
Sr. Presidente: 

"Não se traia, por1anto. de um Fundo 
contábil no sentido esfiito, mas, forma de 
flexibilizar a utilização das receilas orçamen
tárias oonslliucionalmente vinculadas ... • 

Estas são as palavras do Rela!Dc. e as esta
mos repelindo por ooncordarmos com. S. Exª e por 
entendermos que aqui está a lucidez. da visão que 
deu o parecer, quando diz: 

"Percebe-se, porlanto, ~ o Fundo 
Social de Emergênda além dá não ter ca
racterísticas de "fundo", não é exatamente 
"social", já que a dafinição de •programas de 
relevante interesse econômico e saciar' per
mitia larga margem de manobra ao Executi
vo na aplicação dos seus recursos; ele tam
pouco é de "emergência", pois, após viger 
por dois exercícios financeims, a Proposta 
de Emenda Constilucional enviada pelo Po
der Executivo previa prorrogação dele por 
quatro anos." 

"Em boa hora, a Câmara dos Deputa
dos aprovou a redução de seu prazo de vi
gência e a alteração de sua denominação 
para Fundo de Estabilização Fiscal, o que o 
toma mais adecjuado a seus objetivos." 

"A questão agora é saber se, decorri
dos 18 meses da implantação do Plano Real 
e tendo em vista seus resultados, esse me
canismo temporário de desvinculação de re
ce~ orçamentárias para o financiamento 
não-inflacionário de déficits do Orçamento 
da União ainda é necessário." 

Se por um lado se mostrou a necessidade -e o 
próprio Relator afirma isso - da oonlirruidade dessa 
prorrogação par11 a estabilidade do plano econômi
co, por outro lado, temos dados concretns de que os 
EStados e Municípios deixaram de receber, tiveram 
perdas com a criação do Fundo SociaJ de Emergên
cia. Aqui foram apresentados dados referentes ao 
Norte, ao Nordeste e ao Cen~este. do País. 

Pedimos à Assessoria Parfamenlar do Senado 
Federal da Consut!oria de Orçamentos que fizesse 
um estudo específico sobre a questão do EStado do 
Rio Grande dO Sul referente ao Fundo Social de 
Emergência. Consta, neste parecer, que somente o 
EStado do. Rio Grande do Sl1 teve IATla perda. de 
R$130 milhões. O Fundo de Participação dos Muni
cípios perdeu R$97,4 milhões e o Fundo do Estado-
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do Rio Grande do Sul perdeu R$32, f. Portanto, um 
total de R$130 milhões. 

Sr's e Srs. Senadores, é interessante e impor
tante a presença aqui do representante dos prefeitos 
municipais deste País, que, para orgulho nosso, in
clusive, é do Estedo do Rio Grande do Sul, mais es
pecificamente da nossa região, da fronteira oeste -do 
Estedo, da cidade de Cacequí. 

É importente que eles testemunhem o esfOrço 
que o Congresso Nadonaltem feito para dar condi
ções ao Governo Federal de tocar adiante o seu 
Projeto de Estabilização Económica Por outro lado, 
quero ressaltar que mais importante para nós é o 
compromisso assumido publicamente pelo Líde,r do 
Governo quando diz que medidas e encaminhamen
tos serão tomados imediatamente, para que os mu
nicípios não sejam mais punidos além do que jã fo
ram, porque profundamente atingidos pela situação 
económica. agravada por uma série de queslões 
que todos os senhores conhecem. 

Voterei favoravelmente, cumprimentando o Re
lator pela maneira clara com que S. Ex"' colocou a 
questão, que vem sendo acompanhada, não apenas 
pelos políticos, mas pela sociedade. 

Esperamos que essa imagem que foi passada 
do Fundo Social de Emergência seja revertida no 
momento em que se dá uma nova oportunidade 
para que a União, os Estados e municípios possam 
buscar um equilíbrio econômico. 

Voto favoravelmente à matéria 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 

a palavra ao Senador Carlos Patrocínio. 

O SR. CARLOS PATROCINIO (PFL-TO. Par<~ 
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presiden
te, Sr's e Srs. Senadores, gostaria de dizer que vo
tarei favoravelmente à proposta do Relalor, mas 
com ressalvas. Espero que o Governo Federal pro
cure mecanismos compensatórios para minimizar as 
perdas dos Estados e municípios. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 

palavra o Senador Waklec~ Omelas. 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) - Serei breve, 
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, até porque jã 
vai longo o encaminhamento da votação. 

Estaremos, dentro de alguns minutos, aprovan
do o Fundo de Estabilização Finan~i~ Uma d<!$ 
questões mais discutidas neste plenãrio foi exala
mente a das perdas dos Estedos e Municípios. 

Neste momento em que vou votar a favor do 
Fundo de Estabilização Financeira, quero- pedir a 

atenção da Liderança do Governo e fazer um apelo 
no sentido de que cessem, a partir de agora, a partir 
da vigência desse Fundo, os efeitos da Medida Pro
visória, ainda agora reeditada sob o n" 1.312, de 9 
de fevereiro. E o que ela estabelece? Ela institui cré
dito presumido do !PI para ressarcimento do PIS e 
da Colins em relação aos exportedores. Não haveria 
nada de mais, não fora o fato de que o PIS e a Cc
fins serem receitas exclusivas da União, enquanto o 
!PI deriva de receitas compartilhadas pelos Estados 
e Municípios. 

Dessa fonna, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sena
dores, a União deixa de recolher o PIS e a Cofins 
dos exportedores e os compensa com crédito presu
mido do Imposto sobre Produtos Industrializados, ti
rando dos Estàdos e Municípios uma parcela de "re
ceita estimada em US$803 milhões. 

Ora, essa medida provisória não começou des
sa forma. Ela dava, inicialmente, o crédito direto do 
próprio PIS e Cofins; na sucessão das suas reediçõ
es, passou a utilizar esse mecanismo cruzado do 
benefício fiscal. 

Ao votar a favor do Fundo de Estabilização Fis
cal, quero aqui registrar meu apelo para que o Go
verno Federal, o Poder Executivo, deixe de reeditar 
essa medida quando do seu próximo vencimento, 
cessando assim os seus efeitos, jã que o Congresso 
Nacional se omite na decisão quanlo à sua votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Com a 
palavra o Senador Jader Barbalho, Relator da maté-
ria 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, serei breve. Quero agradecer as consi
derações feitas em relação ao parecer, que jã não 
pertence ao Relator, mas à Comissão. 

Sr. Presidente, acolhemos a emenda constitu
cional como decisão eminentemente política; emi
nentemente política. repito, e o Cqngresso Nacional, 
neste momento, vai dar mais uma contribuição ao 
Executivo. Leio aqui e ali alguns comentãrios de que 
falta ao Congresso Nacional o apoio às reformas 
constitucionais. O Congresso Nacional, mais uma 
vez, vai demonstrar, de forma firme, sua colabora
ção para com o Executivo no que diz respeito ao 
Plano Real. 

Eu gosteria apenas de alertar, Sr. Presidente, 
que esta matéria deverã -ser aprovada em carãter 
exci!pcional, meramente transitóiio, porque aguarda
remos, sim, as reformas lributãria e fiscal que darão 
sustentação ao Plano Real e à economia brasileira 
em bases sólidas e duradouras. Entendemos que o 
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Fundo de Estabilização Fiscal é um instrumento me
ramente transitório e de carâter excepcional. 

Portanto, Sr. Presidente, não voo me alongar 
em considerações. O parecer pertence à Comissão 
de Constituição, Justiça e Ckladania Quero apenas 
agradecer as referências feitas ao parecer que exa
rei naquela Comissão e registrar que procurei deixar 
claro que houve perda par parte i:!os Estados e Mu
nicípios porque havia a palavra de autoridades da 
área econômica afirmando que não havia perdas. 

Houve perdas, sim, Sr. Presidente. Agora, a 
opção é pai ítica: manter essa situação e salvar o 
Plano Real; ou desarrumar as contas públicas com 
prejuízo para toda a sociedade brasileira A opção 
que fiz como Relator foi a da estabilização econômi
ca para o País. 

Essa emenda não é perfeita, de forma alguma 
é perfeita Assumo a condição de estar votando poli
ticamente. Quero aqui registrar o que já foi dito: não 
houve por parte dos Estados nenhuma manifestação 
oportuna quando da Revisão Constitucional. O Su
premo Tribunal Federal não foi instado em momento 
algum por ninguém no sentido de que esta emenda 
era inconstitucional. A decisão, portan1o, que a Casa 
vai tomar, que o Congresso vai tomar é de çotaloora
ção para oom o Executivo e para oom o Plano Real. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Encenra
do o encaminhamento de votação. 

Peço aos Srs. Senadores 'que ocupem seus lu
gares. Vamos proceder à votação. 

Peço ao Senador Renan Calheiros que compa
reça à mesa. 

Peço aos Srs. Senadores que não registraram 
suas presenças que .o façam, pais vamos ter que 
desligar o computador para votação. 

O Sr. José Samey, Presidente,deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Renan Calheiros, 2!' Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Ape
lamos aos Srs. Senadores que se encontram em 
seus gabinetes para que compareçam ao plenário. 

Todos os Srs. Senadores já registraram suas 
presenças? (Pausa) 

O Sr. Renan Ca/heiros, 2< Secretário 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Peço a palavra 
pela ordem, .Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 
a palavra a V. Ex~. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela or· 
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria apenas de fazer um comunicado: a Bancada do 
Partido dos Trabalhadores reuniu-se no início datar
de para esoolher seu Líder para a Sessão Legislati
va que se iniciará no próximo dia 15 de fevereiro. 
Por consenso, escolhemos o Senador José Eduardo 
Outra para ser o Líder do PT. Ainda na tarde de 
hoje, escolheremos o vice-Líder da Bancada Por
tan1o, 110 próximo dia 15, assumirá a Liderança do 
Partido dos Trabalhadores o Senador José Eduardo 
Outra. que - tenho certeza - contará com a cal aloora
ção de toda a Bancada e o respeito de todos os 
membros da Casa 

O SR. PEI)RO SIMON - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra a V. Exª. 

O SR. PEDRO SIMON (PMOB-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Senador Eduardo 
Suplicy, gostaria apenas de destacar o extraordiná
rio trabalho de V. Exi! corno Líder, bem como sua 
competência V. Ex~ chegou aqui como único_repre
sentante do PT e logo depois, trouxe mais quatro. 

Cumprimento V. E~ pelo brilhante trabalho. 
Tenho certeza de que seu sucessor fará o mesmo. 
Espero somente que a multiplicação não seja igual, 
porque, senão, será o fim. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Muito obrigado, 
Senador Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Solicito 
ao Senador Eduardo Suplicy que fonmalize, para 
efeitos regimentais, a escolha do novo Líder do Par
tido dos Trabalhàdores. 

Vamos desligar o painel. 
Presentes na Casa 76 Srs. Senadores. 
Eslareço aos Srs. Senadores que, nos termos 

do art 288, 11, do Regimento Interno, a aprovação da 
matéria depende do voto favorável de 3/5 da compo
sição da casa. 

Estamos aguardando a programação do com
putador para procedermos à votação. (Pausa) 

Quero dizer à Casa que a Presidência do Se
nado está oonvidando todos os Srs. Senadores para 
uma missa hoje às 18h30min em memória do ex-Se
nador Nelson Carneiro pela passagem do sétimo dia 
de seu falecimento. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 
(Procede-se à votação.) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Antonio Carlos Magalhães _:Artur da Távola

Bello Parga - Beni V eras - Bernardo Cabral - Car-
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los Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson -
Casifdo Maldaner- Darcy Ribeiro - Edlson Lobão -
Elcio Alvares - Emnia Fernandes - Epitácio Cafetei
ra - Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano 
Melo - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Cama
ta - Gilberto Miranda - Guilherme Palmeira - Hugo 
Napoleão- Humberto Lucena- [ris Rezende- Já
der Barbalho - Jefferson Peres - João França -
João Rocha - Joel de Hoffanda - Jonas Pinheiro -
José Agripino - José Alves- José Anuda- José 
Bianco - José Fogaça - José lgnácio - Júlio Cam
pos - Leomar Quintanilha - Lucidio Porteffa - Lúcio 
Alcântara- Lúdio Coelho- Luiz Alberto - Marluce 
Pinto- Mauro Miranda- Nabor Júnior- Osmar Dias 
- Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Re
nan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião
Romero Jucá - Romeu Tuma - Sérgio Machado -
Teotõnio Vilela - Valmir Campelo - Vifson KfeinO
bing- Wafdeck Omelas •. 

VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Anlonio Carlos Vafadares -

Benedita da Silva- Eduardo Suplicy -Josaphat Ma
rinho - José Eduardo Outra - Júnia Marise - Laura 
Campos- Marina Silva- Sebastião Rocha 

ABSTáA-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
Ronaldo Cunha Uma 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Encerra

da a votação. \Í'otaram Sim 60 Srs. Senadores e 
Não 1 O Srs. Senadores. 

Houve 1 abstenção. 
Total: 71 votos. 
A proposta foi aprovada em 12 turno. 
A matéria será incluída oportunamente em Or

dem do Dia, transcorrido o interstício regimental, 
para discussão em 2" turno. 

~ a seguinte a proposta aprovada: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N2 68, DE 1995 

(N" 163195, na camara dos Deputados) 
(De Iniciativa do Presidente da República) 

Allera os ans. 71 e 72 do Ato das 
DlsposiçOes Constitucionais Transitó
rias, introduzidos pela Emenda Constitu
cional de Revisao n"1, de 1994. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, nos termos do art. 60 da Consti
tuição, promulgam a seguinte Eineilda ao texto 
constitucional: 

Art 1" O art 71 do Alo das Disposições Consti
tucionais T ransi1órias passa a vigorar com a seguin
te redação: 

Art 71. Rca instituído, nos exercícios 
financeiros de 1994 e 1995, bem assim no 
período de 12 de janeiro de 1996 a 30 de ju
nho de 1997, o Fundo Social de Emergên
cia, com o objetivo de saneamento financei
ro da Fazenda Púbflca Federal e de estabiU
zação econõmica, cujos reeurnõS" sêrão apli
cados prioritariamente no custeio das ações 
dos sistemas de saúde e educação, benefi
cias previdenciários e auxmos assistenciais 
de prestação continuada, inclusive liquida
ção de passivo previdenciário, e despesas 
orçamentárias associadas a programas de 
relevante interesse econõmico e social. 

§ 12 Ao Fundo criado por este artigo 
não se aplica o disposto na parte final do in
ciSo 11 do § 92 do art 165 da Constilúção. 

§ 22 O Fundo criado por este artigo 
passa a ser denominado Fundo de Estabili
zação Fiscal a partir do início do exercício fi
nanceiro de 1996. 

§ 32 O Poder Executivo publicará de-· 
monstrativo da execução orçamentária, de 
periodicidade bimestral, no qual se discrimi
narão as fontes e usos do Fundo criado por 

· este artigo. 

Art 22 O art 72 do Alo das Disposições Consti
tucionais Transi1órias passa a vigorar com a seguin
te redação: 

Art 72. Integram o Fundo Social de 
Emergência: 

1- ........................................................ . 

11 - a parcela do produto da arrecacia- -
ção do imposto sobre renda e proventos'de 
qualquer natureza e do imposto sobre ope
rações de crédito, câmbio e seguro, ou rela
tivas a titulas e valores mobiliários, decor
rente das alterações produzidas pela Lei ri' 
8;894, de 21 de junho de 1994, e pelas Leis 
n2s 8.849 e 8.848, ambas de 28 de janeiro 
de 1994, e modificações posteriores; 

III - a parcela do produto da arrecada
ção resultante da elevação da alíquota da 
contribuição social sobre o lucro dos contri-__ 

- buintes a que se refere o § 12 do art 22 da 
Lei ri' 8.212, de 24 de julho de 1991, a qual, 
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nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, 
bem assim no períOdo de 1" de janeiro de 
1996 a 30 de junho de 1997, passa a ser de 
trinta por cento, sujeita a alteração por lei or- · 
dinária, mantidas as demais normas da Lei 
n" 7.689, de 15 de dezembro de 1988; 

IV- vinte por cento do produto da arre
cadação de todos os ir11JOS!os e contribuiçõ
es da União, já instituídos ou a serem cria
dos, excetuado o previsto nos incisos I, 11 e 
I 11, observado o disposto nos §§ 32 e 42; 

V - a parcela do produto da arrecada
ção da conbibuição de que trata a Lei Com
plementar n2 7, de 7 de setemt.ro de 1970, 
devida pelas pessoas jurldicas a que se re
fere o inciso III deste artigo, a qual será cal
culada, nos exerclcios financeiros de 1994 e 
1995, bem assim no perlodo de 1" ele janeiro 
de 1996 a 30 de junho de 1997, mediante a 
aplicação da alíquota de setenta e cinco 
centésimos por cento, sujeita a alteração por 
lei ordinária, sobre a receita bruta operacio
nal, corno definida na legislação do imposto 
sobre renda e proventos de qualquer nature
za; e 

VI- ....................................................... . 

§ 1" .................................................... . 

§ 2" As parcelas de que tratam os inci
sos I, 11, III e V ser!io previamenta deduzidas 
da base de cálculo de qualquer vinculação 
ou participação constitucional ou legal, não 
se lhes aplicando o ãJSposto nos arts. 159, 
212 e 233 da Constituição. 

§ 32 A parcela de que trata o inciso IV 
será previamente deduzida qa base de cál
culo das vinculaÇões ou participações cons
titucionais previstas nosarts. 153, §52, 157, 
11, 212 e 239 da Constituição. 

§ 42cO disposto no parágrafo anterior 
não se aplica aos recursos previstos nos 
arts. 158, 11, e 159 da Constituição. 

§ 52 A parcela dos recursos provenien
tes do imposto sobre renda e proventos de 
qualquer natureza, destinada ao Fundo So
cial de Emergência, nos termos do inciso 11 
deste artigo, não poderá exceder a cinco in
teiros e seis décimos por cento do total do 
produto da sua arrecadação. • 

Art 32 Esta Emenda Constitucional entra em 
vigor na data de sua publicação. · · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Quero 
comunicar ao Plenário que a sessão solene de insta
lação da 2" Sessão Legislativa da 5Qª. Legislatura 
será realizada na quinta-feira, às 11 horas, numa 
sessão conjunta do Senado Federal e da Câmara 
dos Deputados. 

Esgotada a Ordem do Dia, passamos à lista de 
oradores. 

Com a palavra o Senador Romero Jucá 
O SR. EDUARDO SUPLJCY - Sr. Presidente. 

peço a palavra para uma questão de ordem. 
. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V. 

Ex" a palavra 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-5P. Para 

uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, em virtude da missa em memória do 
Senador Nelson Carneiro não será possível a reu
nião de votação do Projeto Sivam após o final desta 
sessão. 

Certamente o Senador Nelson Carneiro ficaria 
contente de estar aluando mesmo após a sua morte, 
já que, em sua memória, não votarlamos o Projeto 
Sivam, cuja votação ficará para outra oportunidade, 
a ser designada, posterionnente, pelo Presidente 
Antonio Carlos Magalhães. Poderia ser após o exa
me pelo Tribunal de Contas da União ••• 

O SR. JÚLIO CAMPOS -Sr. Presidente, peço 
a palavra para contraditar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex" 
tem a- palavra para contraditar a questão de ordem 
do Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. ôiÚLIP CAMPOS (PFL-MT. Para contradi
tar. Sem reVisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria 
de COI'Tllllicar ao Senador Eduardo S~icy que todos 
os demais Senadores que não fazem parte da super
comissão que vai analisar o Sivam estarão repre
sentando esta Casa com todo o sentimento e profunda 
bisteza na missa de sétimo dia de nosso saudoso ex
Presidenle, eminente Senador Nelson Carneiro. 

O Presidente José Sarney, ainda hoje pela ma
nhã, reuniu a Mesa Diretora do Senado e decidimos 
que todos nós, incorporados, de luto fechado, esta
remos presentes à missa, para prestar homenagem 
ao nosso querido ex-Presidente Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O assun
to levantado pelo Senador Eduardo Suplicy é da 
competência interna da COmissão Especial, consti
tuída pelo Senado. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V. Ex• 
tem a palavra 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -
Quero comunicar a V. E"' que, apesar dos laços de 
profunda amizade com o Senador Nelson Carneiro, 
realizaremos a sessão previamente mamada para 
as 18 horas. V. Ex~ junlo com a Mesa do Senado e 
os Senadores que não participam da Comissão rep
resentarão aqueles outros que estarão honrando a 
memória de Nelson Carneiro trabalhando pela Na
çao, votando de uma maneira ou de outra, mas cum
prindo seus deveres com o Pais, com o Senado e 
com a República 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Sena
dor Arlindo Parlo comunioou à Mesa qí.Je, na vo!a
çao anterior, votou "sim", mas não oonstou no pai
nel. 

A ata registrará o volo de V. Ex•. 
Com a palavra o Senador Romero Jucá 
O SR. ROMERO JUCA (PFL-RR. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s Senadoras e Srs. Senadores, quero, 
nesta tarde, mencionar três questões Que consid(lro lmP<>rtantes.- · ·· ·· · ·· ·· 

Em primeiro lugar quero ressaltar a implan!a
çao de um programa do Governo Federal que diz 
respeilo à conclusão de obras inacabadas. Vejo com 
muita satisfaçao que o Governo Federal lança o pro
grama denominado "Proconclusão" e alocará, este 
ano, mais de R$500 milhões no sentido de encami
nhar o andamento de obras que até então estavam 
paralisadas. 

Faço este-registro porque entendo que a açao 
do Governo vem ao encóntro inclusive de enc!imi
nhamenlo realizado por esta Casa ao illlJiantar a 
Comissão de Obras Inacabadas e ao encaminhar, 
ao final de seu trâmite, um relatório que apontava no 
Pais centenas de obras inacabadas. 

Faço esse regiStro porque. quero novamente 
lembrar que a Comissão de Orçamento de 1996 não 
s6 na Subcomissão de Saúde, Trabalho e Previdên
cia Social, que tive a honra de comandar como Rela
tor, mas em todas às outras teve como norte perma
nente a indicação e a alocaçao de recursos para a 
conclusão de obras. 

Portanto, vê-se na prática-que tanto o Governo 
Federal quanto o Congresso, mediante sua Comis
são de Orçamento, empenham-se na conclusão de 
obras inacabadas no Governo. 

O segundo ãssunto que gostaria de tratar diz 
respeito às notícias do trabalho te!lll<lrário que co
meça a ser implantado por meio de acordo da Força 

Sindical cem segmentos da indústria brasileira Sem 
dúvida nenhuma esse acordo é da maior impor!ãn· 
cia. Esse caminho aberto é representativo e, mais 
do que isso, ooloca o Brasil na linha da modernida
de. O Brasil precisa gerar empregos, ampliar sua ati
v idade econõmica e produtiva E através da contra
taçao provisória, da modemizaçao das relações de 
trabalho, isso deverá ocorrer de fonna muito mais 
forte. 

O Sr. Romeu Tuma ·V. ~me permite um 
aparte? 

O SR. ROMERO JUCA-Ot.ço V. Ex>- com prazer. 
O Sr. Romeu Tuma - Senador Romero Jucá, 

V. Ex• traz um assunto da maior importância a esta 
Casa Ainda onlem, tive a oportunidade de estar .na 
direçao da revista lstoé e pude comentar o que a 
capa da revista apresenta: uma carteira de trabalho 
rasgada ao meio, sinal evidente ele que o emprego é 
hoje uma das grandes praoc:upações de todos os 
brasileiros. Esse aoordo a que V. Exi se refere é um 
encaminhamento para se tentar uma soluçao para 
absorçao de mão-de-OOm, e assim podermos mini
mi~! UITI_c!ClS_Q_rçbfemali Qll«l. tan'º ailige a socieda
de brasileira, que é o desemprego. Não adianta o 
frango estar barato se não há dinheiro para comprá
lo. Como as grandes autoridades em Direito Traba
lhista dizem que esse acordo não se reveste dos as
pectos legais, estou preparando uma indicaçao para 
encaminhar à Mesa do Senado e peço permissão 
para incorporá-la ao diSCtJrSO de V. Exa. 

O SR. ROMERO JUCA - Com mlita satisfa
çao, Senador Romeu Tuma 

O Sr. Romeu Tuma ·Já conversei com o Se
nador Beni V eras no sentido de que a Comissão de 
Assuntos Sociais oornece imediatamente a estudar e 
discutir o assunto, para que o Senado não fique indi
ferente a este momentoso e preocupante assunto. 
Agradeço a V. Ex• pelo aparte. 

O SR. ROMERO JUCA - Senador Romeu 
Tuma, recebo a·apartedeV. Exi com muita satisfa
çao, ressaltando que foram da maior importãncia as 
suas colocações. Não adiarrta o argumento de que o 
contrato provisório é uma quebra do direito do traba
lhador, porque, na verdade, o primeiro direito do tra
balhador deve ser o direito de trabalhar, o direito de 
ter um salário. Não adianta uma casta, um pequeno 
gnupo com muitos direitos, e a grande maioria estar 
desempregada ou suberllJregada 

O Sr. Ademlr Andrade - Permite-me uin apar
te, Senador Romero Jucá? 

O SR. ROMERO JUCÁ - Coneedo o apàrte, 
com muita satisfaçao, ao Senador Ademir Andrade. 
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O Sr. Ademir Andrade - Senador Romero 
Jucá, entendo que deveríamos nos aprofundar sobre 
esta questão, porque esse acordo que se coloca é 
extremamente sério para a Nação. O que se coloca 
é o empresário numa relação direta com o trabalha
dor, em que o Estado fica totalmente fora, em que o 
Estado não participa. É um acordo que vai contra a 
Constituição da. República Federativa do Brasil, a 
nossa Lei Maior, a nossa Carta Magna, vai contra os 
direitos trabaihistas, vai contra tudo o que já se 
construiu até hoje. E mais, Senador Romero Jucá: a 
partir daí, como é que o governo vai ter Fundo de 
Garantia para lazer as aplicações que sempre fez? 
Quem vai sustentar o Sesc, o Senai e todas essas 
entidades do comércio e da indústria? Como ficará a 
saúde sem os recursos da Cofins, se não haverá 
mais o Estado? Tudo o que o Estado faz, que vem 
dos recolhimentos sobre a folha de pagamento, dei
xa de existir. Até o Fundo de Garantia é algo especí
fico que o trabalhador saca a cada três meses. En
tão,. parece-me um acordo extremamente absurdo, 
inconcebível, um verdadeiro desrespeito à socieda
de brasileira, ao povo brasileiro, ao trabalhador de 
uma maneira geral, ao Governo, ao Estado. O que 
se está pretendendo fazer é um desrespeito à lei e à 
ordem deste País e a um direito do trabalhador. Não· 
é dessa forma que vamos resolver o problema do 
desemprego no nosso País. Antes de darmos apoio 
ou de manifestanmos simpatia por um acordo como 
·esse é preciso analisar o que ele pretende, é preciso 
analisar como fica o Estado e seus recursos diante 
de uma possibilidade esdrúxula como essa que está 
sendo feita entre a Força Sindical e o empresariado. 
Creio que V. Exª comete, neste momento, um enga
no terrível ao apoiar um acordo dessa espécie. Pen
so que é preciso, Senador Romero Jucá, analisar 
mais profundamente a questão antes de dar uma 
opinião favorável a tamanho absurdo que existe na 
nossa Naçao. 

O SR. ROMERO JUCA - Senador Ademir An
drade, V. Ex~ antecipou alguns pontos que eu pre
tendia mencionar na conclusão do meu discurso, for
çando-me, assim, ·a entrar diretamente no assunto. 
Estamos apoiando· um tipo de entendimento que se 
está iniciando na questão da contratação de mão
de-obra É importante dizer que esse entendimento 
propº-_e limites de contratação e propõe, inclusive, 
uma legislação complementar. É por isso que ressal
tei a importância do aparte do Senador Romeu 
Tuma Eu gostaria de deixar claro duas questões. 
Primeiro, temos que caininhar para uma legislação 
trabalhista que penmita a contratação de pessoal 

sem o õnus que a folha de pagamento têm hoje. A 
legislação brasileira, hoje, no meu entender, é uma 
legislação burra, porque penaliza quem contrata 
mão-de-obra Não é desa forma que vamos gerar 
empregos neste País. V. Exª antecipou uma questão 
que eu ia colocar, que é exatamente a conclusão 
desse entendimento: é preciso se fazer uma legisla
ção complementar; é preciso se dar formato legal ao 
que está sendo mantido como entendimento entre 
Força Sindical e empresas, porque os próprios enca
minhamentos indicam que, se isso ocorreF sem o ar
cabouço legal, as empresas poderão ser vítimas de 
ações e vão perder essas ações na Justiça. O que 
quero louvar aqui é a indicação de um caminho, é a 
indicação de um sindicato e de forças trabalhistas 
estarem buscando fórmuas no sentido de se elabo
rar uma legislação. Nesse caso, a legislação terá 
que ser aprovada; o entendimento não pode ter for
ça maior do que a lei. Mas é importante ressaltar 
que os caminhos que estão sendo buscados são im
portantes para se discutir a questão da mão-de-<~bra 
no País. Não podemos ficar engessados numa legis
lação arcaica, que, sob a alegação de garantir direi
tos de alguns, penaliza a contratação de· mão-de
obra Hoje, quem contrata mão-de-obra sabe o õnus 
que isso representa Então, para deixar isso bem 
·claro e para não ser mal-entendido, gostaria de ·res
saltar, primeiramente, que estamos apoiando um en
tendimento que está ocorrendo entre Força Sindical 
e empresas. Entendemos que essa discussão é pro
fícua e pode levar, na prática, à mudança de uma 
lei, que precisa ser modificada para modernizar as 
relações de trabalho no nosso País. 

O Sr. Lúcio Alcantara - Penmite V. Exª um 
aparte? 

O SR. ROMERO JUCA - Concedo o aparte a 
V. Ex". 

O Sr. Lúcio Alcantara - Senador Romero 
Jucá, V. Exª está-se referindo a um importante tema 
-o desemprego. É bom que a sociedade civil se mo
bilize e procure fónmas de solucionar o problema 
Entretanto, considero isso uma espécie de desobe
diência civil. Tomemos como exemplo o FGTS que é 
a base do financiamento de toda a habitação e sa
neamento. Ora, se de repente não se recolhe mais o 
FGTS, V. Ex" vai fazer discurso aqui pedindo água, 
esgoto, casa, e não vai ter dinheiro. Se é para discu
tir para encontranmos outra forma, tudo bem, mas 
celebrar acordos que ferem frontalmente não ape
nas a lei, mas a Constituição, é desobediência civil. 
Ouvi hoje o líder do Sindicato dos Melaiúrgicos de 
São Paulo dizendo que não nos preocupamos com 
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os desempregados. Não é verdade. Todos nós esta
mos muito preocupados, queremos estimular o de
bate, a discussão. Isso é um lim~e que nós devemos 
impor a essa política de globalização, essa política 
neoliberal, porque ela, inevitavelmente, vai conduzir 
ao desemprego, porque é liberadora de mão-de
obra. Na medida que busca somente a eficiência, a 
competitividade, o lucro, ela está liberando mão-de
obra. Veja V. Ex!' que a indústria automobilística do 
Brasil bateu o recorde de produção de automóvel, e 
o número de empregos diminuiu. Então, há um oon
tra-senso quà· precisa ser solucionado. Sou a favor 
de que se busquem fórmulas inovadoras, de que se 
discuta. Mas um acordo desse é nulo, não pode pro
duzir resultado nenhum, porque vai dar multa de
manda trabalhista, muita questão, e, se isso se pro
pagar, vai levar à falência do Fundo de Garantia 

O SR. ROMERO JUCÁ -Agradeço o aparte de 
V. Exª, Senador Lúcio Alcântara, que reforça as co
locações que fiz aqui. É importante que esse acordo 
seja visto como uma indicação do setor para que se 
mobilize uma nova legislação. Jamais iremos pregar 
aqui que um acordo entre qualquer parte seja acima 
da lei, até porque os próprios sindicatos reconhecem 
que esse acordo geraria uma demanda judicial que 
levaria todos a perderem na Justiça, porque há urna 
lei vigente. 

Entendo - e volto a reafirmar minha posição -
que isso é um indicador de que é preciso procurar , 
novos caminhos para absorver mão-de-obra no 
País. Se não criarmos esses caminhos,' vamos ficar 
presos a uma legislação - repito - que penaliza quem 
emprega mão-de-obra hoje neste Pais. 

O Sr. Flaviano Melo - Concede-me V. Ex!' um 
aparie? 

O SR. ROMERO JUCÁ - Ouço com mtita sa
tisfação V. Ex•. 

O Sr. Flaviano Melo - Senador Romero Jucá, 
a questão foi muito bem abordada pelo Senador Lú
cio Alcântara, com quem concordo plenamente em 
que haverá uma desobediência civil totaL 

~ ! -
Contudo, o que gostaria de trazer à reftexão é 

que toda a indústria, todos os enipresários, toda a 
sociedade brasileira têm cansado de dizer que os 
encargos com a folha de pagamento de pessoal são 
altíssimos. 

Então, entendo que o Governo, em vei de as-' 
lar estimulando um acordo dessa natureza, que vai 
criar problemas seriíssimos, demandas judiciais in
termináveis, devia estar pensando em reformular 
essa carga tributária que incide sobre a folha de pa
gamento. Penso que a partir dai, sim, poderíamos 
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reduzir essa carga e, legalmente, minimizar esse 
problema que está com certeza aumentando o de
semprego em nosso País. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Agradeço ao Sena-, 
dor Flaviano Melo e quero concluir minhas palavras 
exatamente com as mesmas palavras de V. Ex!'. 
Quero fazer um apelo para que os setores responsá
veis do Governo, tanto a área econômica quanto o 
Ministério do Trabalho, tenham um desdobramento 
legal e encaminhem essa discussão no sentido de 
se buscar uma legislação que diminua os encargos 
da mão-de-obra e da folha de pagamento, ajude o 
empresariado, promova a geração de emprego e a 
ampliação da atividade econômica do nosso País. 

Sr. Presidente, quero ressaltar novamente, 
para que não fiquem dúvidas, que aplaudimos a indi
cação da sociedade no sentido de se buscar novas 
fórmulas, mas não aplaudimos a desobediência civil 
e entendemos que qualquer acordo fe~o à margem 
da lei não será válido. Portanto, é de fundamental im
por1ância buscar uma nova legislação, um novo cami
nho para desonerar a questão tributária das folhas de 
pagamento e promover a geração de emprego. 

O Sr. Epitacio cateleira - Permite-me V. Exª 
um aparte, nobre Senador Romero Jucá? 

O SR. ROMERO JUCÁ - Com muito prazer, 
Senador Epitacio Cafeteira 

O Sr. Epitacio ~feira - Nobre Senador Rome
ro Ju::á, quero apenas acrescentar o segunte: na hora 
em que o Governo está lutando para aumentar a receita 
da Previdência, esses contratos tarnbém burlam are
ferida receita. Cria-se o problema do tempo de serviço 
ou terJllO de contrb.ição que deve ter o trabalhador. 
Isso é, de certa forma, 1.rn desrespeito a toda legisla
ção que existe, a todas as conquistas dos trabalhado
res. E, por incrível que pareça, são alguns "trabalhado
res• que estão patrocinando esse tipo de contraio. 

O SR. ROMERO JUCÁ -Agradeço o aparte de 
V. Ex". Rca aqui novamente, Sr. ~residente, o apelo 
para que o Governo, efetivamente, analise e enca
minhe a questão legal da forma compatível a que, 
principalmente, passá haver condições de gerar 
mais mão-de-obra, mais emprego neste País. 

Muito obrigado. 
Era o que linha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr., Romero 
Jucá , o Sr. José .Samey, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Renan Ca/heiros, 2• Secretário. 

Durante o di5cu1So o Sr. Romero Jucá, 
o Sr. Renan Calheiros, 2" Secretário, deixa 
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a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Lauro Campos. 
(Pausa) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Marina 
Silva. (Pausa.) · _ 

Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio 
Carlos Valadares. (Pausa.) 

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

Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 
Cabral. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Guilher
me Palmeira (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos 
Patrocínio. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de 
Hollanda (Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnioq - Não há 
mais oradores inscrttos. 

Os Srs. Senadores João França, Júlio Carri
pos, Guil henne Palmeira, Canos Bezerra, Odacir 
Soares, Romeu Tuma, Júnia Marise, Ben~i1a da 
Silva e Lúcio Alcântara enviaram discursos à Mesa 
para serem publicados na forma do disposto do art 
203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. · 
O SR. JOÃO FRANÇA (PMDB-RR) -Sr. Pre

sidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Governo tem reite
rado, em diversas ocasiões, sua preocupação em 
dotar o País de uma infra-estrutura adequada, que 
tenha por efeito atrair investimentos produtivos, seja 
qual for sua origem, interna ou externa. Colocar em · 
relevo esse ponto na agenda nacional faz todo senti
do, porque é chegada a hora de recuperar os inves
timentos em energia, em telecomunicações, em 
transportes; em suma, os investimentos em intra~ 
trutura, que foram tão negfigenciados ao longo dos 
anos 80, em razão da incapacidade finanéeira do 
Estado, bem como da supeiinflação, que fazia de 
todo planejarnento de longo prazo um exercício de 
pura futurologia· 

Nesse sentido, o raciocínio do Governo é mt.ito 
simples: o investimento produtivo instala-5e onde há 
infra-estrutura confiãvel e de boa qualidade. T ai tem 
sido a ênfase nessa estratégia. de desenvolvimento 
que, no Plane Plurianual para o período 1996-1999, 
alualmente em tramitação no Congresso Nacional, 
o Governo elege os investimentos em infra-estrutu
ra, nas regiões mais atrasadas, como a principal 
anna ciom que combater os desequilíbrios regionais. 

Em relação à região Norte, em geral, e ao.Esla
.00 de Roraima, em particliar, desta::anrse os projél;tos 
voltados para a ãrea de transportes e de energia. 

Quanto aos transportes, duas iniciativas benllii>
ciarn sobremaneira o Estado que represento, as 
duas direcionadas ao objetivo da chamada saída 
para o Cartbe, ou seja, a integração do Brasil aos 
mercados dos países do Pacto Andíno. das na(iles 
do Cartbe, bem como da América Central e da cosia: 
leste ·dos países-membros do NAFTA. A primeira 
das iniciativas é a pavimentação de um trecho rodo
viãrió de 624 km, entre Manaus e a cidade roraimen
se de Caracaraí, dando prosseguimento ao trecho 
que vai de Caracaraí até a fronteira com a Venezue
la, que foi pavimentado com recursos do Estada.de 
Roraima A segunda é a pavimentação da BR-4ll1, 
entre Boa Vista e Bonfim, na divisa com a Guiana. 

Mas é sobre a ãrea de energia que eu desejo 
falar nesta oportunidade. Melhor dizendo, o senlido 
deste breve discurso é chamar a atenção das aulori
dades do Governo Federal para a urgência de ur111 
dos projetas, na ãrea de energia elétrica, inserido na 
Plano Plurianual. 

Como é reconhecido no Plano Plurianual, o for
necimento de energia elétrica para a região Norte 
tem sido precãrio e, portl!nto, o sistema no qual está 
baseado deve ser reformulado. Ademais, é llrla 

afirmação encontrada no mesmo documenlo, o con
sumo de energia elétrica da região Norte, nos úlil
mos anos, tem crescido a taxas superiores à média 
nacional. 

:Para melhorar o atendimento à região, prev&
se a interligação do sistema hidrelétrico NorteNor
deste com o sistema SuiSudesteCentro-Oeste. 
Igualmente, quer-se substituir paulatinamente as de
rivados de petróleo que alimentam as usinas f!lrme
létricas, caros e poluentes, pelo gãs natural de Unr 
cu, localizado na bacia do rio Solimões. 

Ao lado desses; um projeto de irnporlância 
inestimãvel para o Estado de Roraima, bem como 
para toda a região oeste da margem direita do rio 
Amazonas, inclusive a cidade de Manaus, é a interf~ 
gação elétrica com a Venezuela, em especial a partir 
da hidrelétrica de Guri. Tal projeto pode signb, 
para aquela região, a real possibilidade de cootar 
com fornecimento estãvel de energia a eusfos razoá
veis, o que hã de resultar no seu desenvolvimenlo, 
hoje abortado pelo receio que guardam as empresas 
de se instalarem por lã, pelas razões aludidas de 
baixa confiabilidade do sistema hidrelétrico. 

Dessa fonna, Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Sena
dores, gostaria de fazer um apelo, ao Ministério das 
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Minas e Energia e ao Ministério das Relações Exte-
riores, para que apressem os entendimentos com o 
Governo da Venezuela no sentido de chegarmos a 
u'm acordo para o -aproveilamento, pelo Brasil, da 
energia gerada por Guri. As obras de construção da 
linha de transmissão que vai ligar a hidrelétrica de 
Guri às cidades de Boa Vista e de Manaus devem 
ser imediatamente iniciadas, tão logo cheguemos a 
um entendimento com a Venezuela 

Tal projeto, inserido no Plano Plurianual, con
gemina-se totalmente com a estratégia eleita pelo 
Governo Federal de atacar o prol]ema das desigual
dades regionais por meio da construção e da recu
peração da infra-estrutura das regiões atrasadas, de 
forma a que tais regiões possam COfllletir com as 
regiões desenvolvidas por investimenb:ls privados 
produtivos. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT)- Sr. Presi

dente, Sr"s e Srs. Senadores, o Presidente Fernan
do Henrique Cé!rdoso enviou ao Congresso Nacio
nal, no dia 16 de outubro, Emenda Constitucional 
que modifica, para melhor, a sib.Jação educacional 
do Eiriisil. O objetivo-dÓ--trabalho, elàborado pela 
equipe do Ministro Paulo Renato, é conceder, de for
ma permanente, recursos ao setor e garantir ao pro
fessor de primeiro grau o salário ninimo de trezen-
tos reais. · 

Hoje, os Estados e Municípios são obrigadOs a 
destinar vinte e cinco por cenb:l de seus recursos fis
cais à educação, mas não existe uma critério nftido 
de distribuição entre os nfveis de ensino. A Emenda 
estabelece que sessenta por cento dos recursos 
dessa parcela, ou quinze por cenlll do total, devam 
ser aplicados, necessariamente, no ensino de pri
meiro grau, ou seja da primeira a oilava séries. 

A aplicação dos quinze por cento do orçamento 
em ensino fundamental, segundo a Emenda Consti
tucional, nao será feita separadamente por Cada go
verno estadual ou municipal. Q dinheiro de todos vai 
para um fundo, a ser fonnado no ãrrbito de cada Es
tado, para, a partir daí, ser dismbuído às. escolas 
municipais ou estaduais, do ensino fundamental. A 
distribuição dos recursos do fundo será proporcional 
ao número de alunos. Haverá um piso de gastos 
médio por aluno 

Outro princípio importante da Emenda· Consti
tucional estabelece _gue deverão ser gasb:ls no míni
mo sessenta por cento do montante com gastos de 
pessoal. O objetivo é induzir uma melhoria salarial, 
que conceda ao professor um ganho Õ!Qno com a 
profissão que ele exeroe. A parcela restante da des-

tinação obrigatória à educação (de dez por cenb:l) 
será distribuída entre ensino de segundo grau e 
atendimento pré-escolar. As vagas em creches pú
blicas serão prioritariamente para a população- de 
baixa renda 

· Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, todos 
temos informações no sentido de que o sistema edu
cacional brasileiro apresenta falhas em diversos ní
veis. É um sistema que necessita, urgentemente, de 
uma revisão radical e profunda Os cidadãos sabem 
que há um grande contingente de analfabetos no 
Brasil, que existe um volume acentuado de estudan
tes que abandonam os cursos antes do final, e têm a 
noção de que muib:l poucos chegam a concluir a uni
versidade. Enfim, educação é algo que preocupa, 
porque é a base sobre a qual repousa a perspectiva 
de crescimento de uma sociedade. 
-- - O Ministério da Educação, na gestão do Minis

tro Paulo Renab:l, fez da Valorização do Magistério o 
carro-chefe das pnaocupações no seb:lr. O professor 
bem remunerado é condição básica para que a edu
cação recupere a sua qualidade e sua importãncia 
estratégica na sociedade brasileira Evidente que, 
além dessa pre<.cupaçl!o, o Ministério e seus técni
cos trabalharam nos outros problemas inerentes ao 
sistema educacional público brasileiro. 

Em verdade, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena
dores, foi realizado um profundo e esclarecedor 
diagnóstico da situação educacional brasileira Apa
receu de maneira nítida que o ponto nevrálgico dos 
problemas no setor de educação é o salário do pro-:
tessor. Em outubro do ano passado foi lançada a 
proposta de estabelecer um piso salarial de trezen
tos reais, a preços de julho de 1994, para remunerar 
o professor com regime de trabalho de quarenta ho
ras semanais. Exista a expectativa de que, a partir 
do próximo ano, o novo piso seja uma realidade, 

A situação dos recursos destinados à Educa
ção, no Brasil, é a seguinte: A União contnbui com 
dezoito por cenb:l de suas rendas, ou 4.8 bilhões de 
reais, para o ensino superior, o que não paga a con
ta estimada em 5.3 bilhões de reais. Estados e Mu
nicípiO\l contribuem com algo em tomo de dezassete 
bilhões de reais. O Fundo Social de Emergência 
contribuiu com um bilhão e setecentos milhões de 
reais. 

O total dos recursos vinculados à educação al
cança a vinte- e três bilhões de reais. No entanto, 
não há critérios que vinculem a distribuição dos re
cursos às necessidades da educação. apesar de o 
País investir vinte por cento de todos os seus recur
sos fiscais neste seb:lr. Além disso, o texto da Cons-
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tituição deixou vaga a responsabilidade de Estados 
e Municípios em relação ao Primeiro Grau. 

Uma das principais conseqüências dos proble- · 
mas de alocação de recursos para a educação é a. 
insuficiência de verbas e a sua mã disbibuição, o 
que conbibui para piorar o que já é ruim. Vejamos, 
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, alguns rápi
dos exemplos. No Estado de São Paulo, onenta e 
nove por cento dos estudantes estão matrictJados 
na rede estadual e apenas onze por cento na rede 
municipal. No Maranhão, os números são inversos: 
binta e dois por cento na rede estadual e sessenta e 
oito por cento na rede municipal. . 

O resultado dessa disparidade está em que se 
sessenta por cento dos recursos vinC!.llados fossem 
destinados .ao Primeiro Grau, o custo médio do alu
no nos dois estados ficaria assim disbibuído: Em 
São Paulo, 336 reais por aluno na rede estadual e 
1.136 reais na rede municipal. No Maran!lão,ocusto 
médio do aluno na rede estadual ficaria em 343 
reais e na rede municipal cairia para 88 reai& Em 
verdade, os municípios do Nordeste, onde já se fez · 
a municipalização do ensino de Primeiro Grau, não 
possuem recursos suficientes para proporcionar 
uma educação de qualidade e uma remuneração 
adequada ao professor. 

A falta de recursos slificientes acaba nivelando 
por baixo o salário dos professores, aviltando a ftn. 
ção docente. São comuns salários no ensino llllllicl
pal do Nordeste inferiores a binta reais por mê& Os 
municípios do Centro-sul, em geral, temem assumir 
o ensino de Primeiro Grau por falta de garantias 
quanto à continuidade dos recursos para assegurar 
um ensino de qualidade e uma remuneração ade-· 
quada ao professor. 

O que se pretende é fixar indicadores para que 
Estados e Municípios possam ter acesso a r€CUJSOS 
federais. Entre estes critérios estará o de observar 
parâmetros mínimos para as carreiras de professo
res a serem definidas em legislação estadual e mu
nicipal. As novas carreiras deverão pennitir salários 
iniciais bastante mais elevados que os aluais e dffe
renças salariais· menores dentro das respectivas car
reiras, além da eliminação de benefícios não mone
tários. 

O objetivo pretendido é que o salário mínimo 
profissional, em cada Estado ou Município, tome 
como parâmetro o ensino fundamental. O salário mf. 
nimo profissional será calculado tendo como base 
uma função docente, correspondente a uma jornada 
semanal de vinte horas de aula e de quatro de ho
ras-atividade, num total de vinte e quatro horas se-

manais de trabalho para cada grupo de no mínimo 
vinte e cinco alunos. Jornadas maiOres ou. menores 

· ·Sã à· calculadas como !rações da funçãO" docente. 
Além disso, Sr. Presidente, sr-s e Srs. Sena

dores, os Estados e os Municípios devem assumir o 
compromisso de qualificar todos os professores, de 
modo a efiminar o contingente de docentes que não 
possuam, ao menos, o Segundo Grau compieto. O 
Ministério da Educação se compromete a auxiliar o 
esforço de capacitação por intennédio de recursos 
do FNDE -e do Projeto Nordeste, da produção de 
cursos à dislância e da mobilização das Universida
des Federais. 

Esse esforço e essa mobilização têm por obje
tivo vincular ao ensino de Pril)"leiro Grau, por ano, 
doze bilhões de reais, com recursos provenientes 
dos governos Federal, Estaduais e Municipais, e re
disbibui-los de acordo com os critérios e necessida
des desse nível de ensino. Além disso, um objetivo 
claro é o de g_arantir recursos suficientes para que 
os municfpios de menor renda ofereçam ensino de 
qualidade e salário digno ao professor. Há, ainda, o 
propósito de estimular os municípios de maior renda 
a assumir o ensino de Primeiro Grau, dado que ha
verá garantia constitucional e legal de recursos per
manentes. 

Os demais objetivos são conseqüências das 
premissas. É facilitar a descentralização das reei~: 
estaduais para os municfpios, tomar mais tran .;,.;;u
rente a efetiva apiicação de recursos, eliminar os sa
lários indignos pagos aos professores, reduzir as di
ferenças salariais e aumentar os pisos salariais. É 
isso, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores que está ocorrendo na educação brasileira. 
A Emenda: Coristitucional, em boa hora encaminha
da ao Congresso pelo presidente Fernando Henri
que Cardoso, prepara o Brasil para dar o grande sal
to em direção ao futuro. Ela deve ser apoiada em 
toda sua extensão. 

Muito obrigado. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA·. (PFl-Al) -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, minfia inter
venção é rápida e atende a um imperativo de cons
ciência e de coerência. Quero apenas reiterar minha 
))o$ição já manifestada em discurso que pronunciei 
o ano passado, a respeito da Emenda Constitucional 
em discussão, que prorroga o antigo Fundo Socíal 
de Emergência, denominação que, em boa hora, o 
Congresso mudou para Fundo Financ:êro de Emer
gência. Votarei a lavor da prorrogação, nos termos 
definidos pelo legislativo, muito embora entenda os 
problemas que causará a vigência de um tributo em 
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apenas seis dos doze meses do ano financeiro. d. 
meu voto favorável, no entanto, não supera as restri
ções que tenho à medida, por inúmeras razões, a 
maioria das quais constam de meu pronunciamento 
anterior. 

Em primeiro lugar, trata-se de uma razão lógi
ca. Um recurso emergencial corno é este Fundo, tor
na-se incompatível com a proposta de reforma fiscal 
e tributãria jã em curso no Congresso. Jã disse uma 
vez que. se a reforma resolve a equação financeira 
da União, o Fundo é dispensável. Se não resolve, a 
reforma é ociosa Considero em meu voto, porém, a 
relevante circunstância de que, como a reforma não 
serã aprovada nem entrará em vigor neste exercício, 
a rejeição da Emenda Constitucional representaria 
um mal maior para o Pais e um problema virtual- · 
mente insolúvel para o Governo que, ou alcança o 
equilíbrio das contas públicas, ou põe em xeque a 
estabilidade do Plano Real. Esta ressalva não me 
exime de preconizar que a reforma fiscal e tributãria 
proposta pelo Executivo seja, em face de sua timi
dez, confrontada com outras proposições idênticas 
em curso no Congresso. O que está proposto, Sr. 
Presidente, é uma reforma também emergencial 
que, em última análise, não resolve a questão do 
Estado. Isentar as exportações do ICMS é, sem dú
vida, essencial, em face da crescente. competitivida
de pelos mercados. É uma providência sem a qual 
continuaremos a perder expressão no comércio in-· 
temacional, pois, corno assinalou recentemente o 
ex-ministro Pratini de Morais, aluai Presidente da 
Fundação de Comércio Exterior, apenas três países 
no mundo ainda tributam suas exportações: O Brasil 
na América, Bangladesh na Ásia e Burkina Faso na 
África. Sei que se trata, como assinalou o Presiden
te, da reforma possível,. dadas as resistências que 
são históricas, toda vez que se discute a discrimina
ção de rendas no Pafs. Mas isto não exime nossa 
responsabilidade política de buscar soluções que 
não sejam meramente paliativas. -

Hã, contudo, outro fato relevante que nos inte
ressa, como representantes dos Estados e respon
sáveis pelo equilíbrio federntivo. A solução dos pro
blemas de caixa do Governo Federal é, tão só, uma 
meia solução. Necessitamos resolver, com a mesma 
urgência, o problema dos estados e dos municípios, 
e isto só será possível, na medida em que a discri
rT)inação de rendas for tratada corno urna questão de 
Estado e não, simplesmente, como urna opção poli
tica deste ou daquele governo. Os problemas de cai
xa dos Tesouros estaduais são dramáticos, e nada 
menos de 13 das 27 unidades tederalivas até hoje 

nem sequer conseguiram quitar os débitos relativos 
ao 13!' salário de seus servidores. Privatizar e racio
nalizar as administrações estaduais ajuda a resolver, 
mas não ·soluciona o problema senão de forma 
emergencial. 

É indispensável que o Congresso e o Executi-. _ 
vo, com o conciJrso dos governadores que estão fa
zendo um louvável esforço para equacionar este de
safio, consuttem a sociedade para saber que modelo 
de Estado queremos e quanto estamos dispostos to
dos a pagar para viabilizã..lo. Tudo isso põe em 
questão a Emenda Constitucional que vamos votar. 
Não tenho dúvidas de que, a despeito das ressalvas 
e dos esclarecimentos prestados pelo nosso colega, 
o atual Ministro do Planejamento, Estados e Municí
pios, especialmente os do Norte e do Nordeste, ·ter- _ 
minarão, de uma forma ou de outra, afetados por 
essa solução para a qual, atualmente, _não temos al
ternativas. O meu voto, portanto, Senhor Presidente, 
é um voto compulsório, gerado pela solidariedade 
que até hoje jamais neguei ao Presidente e a seu 
Governo, e pela falta de opções mais razoáveis. Não 
hesito em dizer que me considero vencido, mas não 
convencido nesta matéria. Tenho a esperança de 
que o Governo, mais oedo ou mais tarde, chegarã à 
conclusão inevitável de que não basta aumentar a 
arrecadação para atingir os recordes conseguidos o 
ano passado. É preciso ml.ito mais do que isto. É 
imprescindível, racionalizar o sistema tributãrio, dar 
estabilidade à estrutura fiscal do País, sem a qual a 
estabilidade monetária será apenas um dado a mais 
no conjunto de desafios com que se defronta todo o 
mundo para gerar mais investimentos e mais empre- -
gos. 

Vejo com preocupação que a tendência na res
posta ao desafio de garantir emprego esfá, cada vez 
mais, centrada na necessidade de evitar o desem
prego. É urna ótica, a meu ver, canhestra e limitada. 
A reconversão industrial que se processa no mundo 
inteiro implica em diminuir a capacidade de absor
ção da mão-de-obra na indústria e em algumas 
áreas do setor de serviços e do setor financeiro, 
corno ocorre com Bancos e Corre1oras. O essencial 
não é evitar o desemprego que é inevitável e uma 
tendência irreversível em todo o mundo. A questão 
central é gerar mais e novos investimentos que ga
rantam, estes sim, melhores e mais qualificados em-
pregos. . 

Todas essas razões, Senhor Presidente, le
vam-me a preconizar uma nova postura no exame 
da questão tributária e_ .fiscal, muito mais ampla do 
qUE! o simples remendo que representa dó Fundo Fi-
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nanceiro de Emergência Curvo-me à falta de opçõ
es neste momento, e às imperiosas necessidades 
de caixa do Tesouro, mas não me confonno e advir
to que as questões transcendentes do País não po
dem ser tratadas apenas com a ótica dos interesses 
políticos momentâneos, pois exigem desçertino e 
ampla visão dos interesses permanentes do Estado, 
da Federação e da Sociedacte Brasileira 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT) - Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, um dos fatores 
decisivos para o sucesso do Plano Real foi, com 
toda a certeza, a manutenção dos preços dos ali
mentos em níveis muito baixos às vezes, até mes
mo baixos demais. Demasiadamente baixos, enfati
zo-o, sem o receio de ser mal interpretado. Longe de 
mim a intenção de promover a fome: meu desejo é o 
de que todos os brasileiros tenham pleno acesso a 
nutrição adequada, em quantidade e qualidade, para 
que possam viver com saúde e trabalhar pelo de- · 
senvolvimento do País. 

O problema, Sr. Presidente, é que esse preço 
baixo dos produtos agrícolas foi garantido por urna 
política suicida de redução de .tarifas aduaneiras, o 
que tomou insuportável, para nosso agricuttor, a 
concorrência com o produto estrangeiro subsidiado 
na origem. Quer aizer, enquanto outros países do 

· globo, particularmente aqueles de economia capita
fista mais avançada, promovem sua agricuttura por 
meio de políticas fiscais generosas para com o se
ter, nosso País simplesmente dá um tiro no próprir 
pé, ao sabotar seu produtor rural. 

é forçoso reconhecermos que alguns de nos
sos dirigentes eeonõmicos para dizermos o mínimo 
não sabem o que fazem. Dada sua arrogância, além 
disso, não merecem a dádiva cristã do perdão nem 
o beneficio da dúvida quanto a sua boa-fé. Somos 
levados a duvidar, isto sim, de sua sensibilidade po
lítica é até de sua competência técnica 

Uma das demonstrações mais cabais dessa 
desastrada insensibilidade, Srs. Senadores, está no 
tratamento conferido pelo Governo ao problema das 
dívidas dos agricultores. Nos últimos dez anos, a su
cessão de planos anti-inflacionários malogrados, 
com a bagunça generafizada que introduziu na eco
nomia, foi infiando a dívida dos lavradores, levando
a a patamares inauditos. Ultimamente, a política de 
juros estratosféricos, que constituiria segundo os 
economistas oficiais um dos pilares da atual estabi
fidade, fez com que a incidência da TR sobre quais
quer dividas as tornasse impagáveis. 

Os agricultores de meu Estado, por exemplo, 
devem aos bancos nada menos de dois bilhões de 
reais, equivalentes ao valor de mercado de duas sa
fras. Desses dois bilhões, cerca de novecentos mi
lhões quarenta e cinco por cento correspondem ao 
principal da dívida. A maior parte, portanto, corres
ponde à parcela dos juros: quase cento e vinte por 
cento de TR incidindo sobre o principal, e mais cerca 
de setenta e cinco por cento oriundos do descasa
mento entre o dólar e o real, segundo estudo prepa
rado pelo Sindicato Rural de Rondonópelis. Nenhum 
agricuttor de país desenvolvido, Srs. Senadores, ne
nhum, paga a seu sistema financeiro mais de quatro 
por cento de juros ao ano. 

O crime maior e mais momentoso se encon
tra, no entanto, Sr. Presidente, nos critérios estabe
lecidos para a securitização dessas dívidas. Trata-se 
de um daqueles típicos casos em que esses tecnólo
gos do asfatto, que julgam válidos para todo o Brasil 
país cuja diversidade ignoram co[Tipletamente os 
parâmetros que conhecem da Avenida Paulista ou 
da Atlântica, resolvem aplicar a todas as regiões as 
soluções ditadas por sua estreitíssima visão. Assim 
se explica o descabimento da utilização de uma úni
ca fómnua, em casos como esse, para todas as rea
lidades regionais. 

O caso é que o limite para securitízação, esta
belecido em duzentos mil reais, atende a noventa e 
cinco por cento dos produtores do País como um 
todo, mas não resolve o problema das dívidas dos 
mato-grossenses. Em meu Estado, oitenta por cento 
da produção· é realizada por apenas vinte por cento 
dos agricuHores. A dívida desses aí é que reside o 
problema supera, às vezes em ml.ito, aquele valor. 
Limitar a securitização às dividas de até duzentos 
mil reais é, numa palavra, assassinar a agricultura e 
a própria economia de Mato Grosso, pois significa a 
retirada de qualquer possibilidade de sobrevivência 
no negócio aos responsáveis por setenta por cento 
do PIB estadual. 

Pequeno parêntese, Sr. Presidente: quero só 
ver como vai ficar o frango, entronizado recentemen
te como novo herói do real, sem o milho de Mato 
Grosso. 

Numa iniciativa para levar o Governo a rever 
essa medida, diversos sindicatos de produtores do 
Estado, no último fim de semana, realizaram reuniõ
es às quais compareceram centenas de produtores. 
Na qualidade de defensor, nesta. Câmara Alta, dos 
interesses do Mato Grosso, fiz questão de participar 
dessas reuniões, em municípios como Rondonópo
lis, Tangará da Serra, Diamantino e Sonriso. Por tudo 
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o que vi, e pelos estudos que me apresentaram, é 
que venho a esta tribuna para manifestar meu apoio 
integral ao movimento, capitaneado pelo Secretário 
de Estado de Agricu~ura e Assuntos Fundiários, Je: 
remias Pereira Leite, correligionário nosso no PMDB. 

Srs. Senadores: cem dólares de dívida ao final 
de 1993 se converteram em duzentos e dezooo ao 
final do ano passado. De trinta sacas de soja por 
hectare em dezembro de 1993, o endividamento 
agrícola médio dos agricultores mato-grossenses 
pulou para o equivalente a setenta sacas por hecta
re. Não se pode aeeitar que uma dívida cresça tão 
rapidamente, ao ponto de inviabilizar a produção. 
Agricultor parado signifiCa menos alimento, menos 
emprego, menos divisas e menos desenvolvimento. 

O agricultor mato-grossense não é nenhum ca
loteiro. Mato Grosso quer pagar, ·mas precisa de 
condições razoáveis de pagamento. Por isso o Esta
do pleiieià cem ·por cento de securitização, para que 
a qvebra da produção não 'venha tritililar a carreira 
até agora v~orioJ;a do Plano Real. . 

. A equ,pe econômica ·cto Governo deve reconsi
derar os dispositivos que 'regulam a secumização das 
dívidas agricolas, ou então ir pondo de molho as bar
bas. Até quat)do é necessário imaginar se poderá 
manter cheia a panela do. ix>vo sem raspe~ o produ: 
tor .e sem prorwver devidamente a agricultura? 

·Era o que eu tinha a dizer, Sr. pr,esídente. MLi-. 
to obrigado. · . · · · 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, tem sido uma cons
tante em minha atuação parlamentar; o acompanha
mento .dq desempenho das empresas públicas e o 
exercício construtivo da crítiCa ou dó aplauso toda 
vez que constato um êxito ou um ·insucesso, um 
acerto ou um desacertei;· no funcionamento dessas 

Ansti!Uções. , , , 

Essa prática, nem é preciso dizõ;-lo, resuíta da 
interpretaÇão ·que faço ·de meu dever constitucional 
como parlamentar, ele fiscalizar os atos e os passos 
dos órgãos que integram direta ou. indiretamente o 
Poder Executivo. · · · · · 

· É óbvio que me desincumbo com maior satisfa
ção do papel estimulante de aplaudir do que do pa
pel penoso e causticante de criticar ainda que por 
dever de ofício. 

Hoje. o que me traza esta Tribuna é o dever im
pos~ivo, que cumpro com a maior satis(ação, de apJau. 
di r um feoo de uma de nossas mais sólidas-e eficientes 
empresas estatais, digno de registro neste Plenário. 

Refiro-me às Centrais Elétricas Brasileiras S/A 
- ELETROBRÁS e, mais particularmente, à elogiá-

vel participação qr.ie ela acaba de ter no Seminário 
recém-realizado em Houston, Texas, USA, entre os 
dias 5 e 7 do corrente, em tomo do tema: The Futu
re of Power Generation ln Brazil. 

Nesse seminário de inegável alcance, que me
receu o patrocínio da IBC Conference assim como 
da Jefferson Energy Foundation e que contou com o 
apoio do Banco de Investimentos Garanlia, do Mil
bank Tweed e do Stewart Stevensor BHP Power 
INC, a Eletrobrãs, ao lado de outras empresas de 
porte, americanas e brasileiras, do setor energético, 
fez-se representar pelo ilustre engenheiro Dr. Mário 
Fernando de Melo Santos que, na oportunidade, 
pronunciou duas importantes conferências, versando 
uma sobre O Futuro da Eletrobrás, e outra sobre 
Uma Visão da Operação do Sistema Elétrico Interli-
gado Brasileiro. · · · · . 

Na primeira ·eonferência, três tópicos merece
ram especial destaque: a apresenlação do Sistema 
Eletrobrãs, o exame das perspectivas que se abrem 
com a Privatização da Eletrobrãs e uma visão espe
culativa do Papel da Eletrobrãs no ano 2.000. 

Se, nesta primeira conferência, o ilustre Diretor 
de Operação de Sistemas da Eletrobrás dá-nos im
pressão de refletir uma nova Eletrobrás 00"4Jénhada 
em reestruturar-se para vencer os desafios do ano 
2000 em p3rceria com novos investidores, na segun
da - onde os pontos .er:úatlzados foram D Sistema 
lnterligado.Brasileiro, A importância da Coordenação 
Nacional de Operação do Sistema lritériigado, O 
Acesso à Transmissão , SINTREL e à Distribuição
a impressão que se colhe é de que o COffllelente Di
retor de Operação de Sistemas da nova Eletrobrãs, 
plenamente integrado às novas realidades, dedicou
se com ·brilho à tarefa de aliciamento de futuros in
vestidores, provend<ros de informações.oompletas· 
sobre o sistema Eletrobrãs, de sorte a convencê-los 
·do bom negócio representado por uma parceria com 
a E;letrobrás na geração, transmissão e disbibuição · 
de energia elétrica para um País que não quer trans
por despreparado o limiar do ano 2000. 

FaÇo questão de destacar dessas conferên
cias, cujas cópias acol1lJanhadas de sugestivas 
transparências, já me chegaram às mãos por elogiá-· 
vel diligência do Assessor da Diretoria, Sr. Cid de 
Azevedo Costa Junior, os seguintes pontos: 

1) O lópico que caracteriiza o sistenia lírasl
leiro ele energia, hoje, adt,~zindo os dados abaixo: 

• Capacidade instalãda: 55A50MW 
(mega-wat1s) 

Hidro-elétrica: 92% 
térmica: 8% 
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• Mercado para eletri~::idade: 250.200 GWh 
• Taxa de crescimento nos últimos 1 Q anos: 4.36% a, a 
• Bens inventariados: US$ 120 bilhões 
• Estrub.Jra de Propriedade: 

Federal + ltaipu •••.•. 58% 
Estados + City •.•... 40,0 
Privado ••.•• 2% 

2) O tópico que projeta as demandas para 
os próximos 1 O anos, nestes tennos: 

• Capacidade a instalar. 87.000 MW 
Hidro-elétrica: 88% 
Térmie<i: 12% 

• Mercado de energia: 419.000 GWh 
• Taxa de crescimento: 5,3 aa 
• Investimentos adicionas da ardem de US$ 70 bilhões 

3) O tópico que acena com as seguintes 
oportunidades para os investidores privados: 

• Conclusà:l de LSinas hidroelétricas ou tennoelétricas 
em construção: consórcio com os concessionários 
• Novas LSinas sem concessão:· licitação púbr~ca 
{public biding) 
• Transmissão: Licitação para linhas de transmissão 
com geração integreda: (sob estudos) 
• Concessionárias: Grupos Eletrobrás, pnvatização 
das companhias 
• Concessionárias de propriedade de Estados: priva
tização/abertura de cap~ (sob estudo)· 

4) O tópico que especula sobre os Papéis e 
funções que deveriam continuar soo a responsa
bilidade da Eletrobrãs, citando entre outros, os 
que a situariam como: 

• Agência financiadora setorial: 
Suporte financeiro para utilidades de proprieda

des nos seus processos de privatização; 
Suporte para investidores privados pelo esta

belecimento de acordo de trócas, especialmente du
rante a transição; 

Parceira de investidores privados P1!1'3 siste
mas de fundos de expansão. 

• Resronsável pela Coordenação: 
Dt. planejamento da expansão da geraçã? 

numa base indicativa; 
Do planejamento das opérações; calendários 

de geração e tempo real de operação em base de 
mandato; 

Do- planejamento da expansão e operação da 
rede de inteQração do serviço de transmissão (rede 
básica). - - --

' Responsável pela Promoção: 
Do desenvolvimenlo da pesquisa e tecnologia 

Conservação da energia e eficiência 

• Encarregado da administração do "grid" de trans
miSsão: 

Aluai mente representado pelo SINTREL 

• Responsável pela Coordenação Internacional: 
Negócios internacionais e interconexões regio

nais com outros países. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores 

. O feito da Eletrobrás que acabo de registrar 
com incontida satisfação, tem o mérilo de evidenciar 
que essa extraordinária empresa p.:blica não se 
abateu nem se viu reduzida em sua eficiência, em 
virtude das medidas flexibilizantes que a atingiram. 
Muilo pelo contrário. Ba está a revelar uma vigorosa 
capacidade de adaptação às inovações que a envol
veram, o que, de pronlo, elimina qualquer dúvida 
que pudéssemos abrigar sobre seu futuro e sua so
brevivência como uma de nossas mais eficientes e 
respeitáveis empresas púbflcas. 

Não é por acaso que, dias antes da realização 
do Seminário que acabo de comentar, o Financial r,_ 
mes, em sua edição de 25 de janeiro de 1996, publi
cava o elenco das 1 oo maiores empresas da Améri
ca latina, por valor de mercado, nelas figurando a 
Eletrobrás em primeiro lugar, com valor de mercado 
avaliado em $m 16194,3 ,seguida pela ordem, por 
Telefones de Mexico (13433,2); Telebrás (13356,2); 
Vale do Rio Doce (1 0492,4); Petrobrás (8782.2) e 
TELESP (8160.2), comparecendo, só então, em 72, 
8º-, 9"- e 1 Q!l. lugares, respectivamente, duas empre
sas argentinas, uma mexicana e uma chilena. 

: Fiquem pois registradas, Senhor Presidente, nos 
anais desta Casa, os meL5 apl3L50S à Eletrollfás e os 
meus cumprimentos ao Exmo. Sr. Ministro das Minas 
e Energia e à alta direção daql leia Empresa. 

Muito obrigado, 
O SR. ROMEU TUMA (PSL-8P) - Sr. Presi

dente, Sr"s e Srs. Senadores, todos os dias os jor
nais trazem noticias Sobre acidentes de trânsito e, 
nesta época de verão, sobre pessoas que foram 
atingidas nas praias por erTtlarcações dos mais di
versos tipos. Pode parecer que o assunto é trivial. 
Mas não é. São pessoas que estão com suas vidas 
expostas à irresponsabilidade alheia. A morte ou a 
incapacidade física permanente não pode ser resul
tado de uma brincadeira de fim de semana 

Peço licença ao Plenário para ler trecho de car
ta que recebi do Sr. Elcio Lopes Caslello, de São 
Bernardo do Campo, São Paulo. Ele diz o seguinte: 
"Brasileiro nato. 29 anos, estudante de curso supe
rior de Matemática Bacharelado, com ênfase e_m in
formática, ex-militar da Marinha, ex-funcionário da 
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Companhia de Engenharia de Tráfego de São Pau
lo, possuo Carteira Nacional de Habilitação, catego
ria 'C', expedida no Rio de Janeiro em ambiente mili
tar e Carteira Nacional de Habilitação categoria 'A2, 
treinada no Centro de Pilotagem da Honda e expedi
da no DETRAN de São Paulo". 

"Apenas com motocicleta prossegue o missi
vista possuo mais de 70 mil quilômetros rodados no 
centro da cidade de São Paulo, totalmente equipado 
com luvas, capacete, jaqueta de couro, calça jeans e 
botas de cano longo de couro. Nunca ultrapassei os 
oitenta quilômetros por hora, nem em estradas, diri
gindo carros ou motocicletas. Nesse ritmo, diz ele, 
fui alvo de um motorista de ônibus que violou a mi
nha preferencial e me aba! roou em um cruzamento. 
Eu pilotava uma bicicleta de' corrida de 12 marchas e 
não estava a mais de 12 quilõmetros por hora, no 
momento do acidente". · 

"Soube de tudo isso, continua o Sr. Elcio Cas
tello, quando voltei a mim, após permanecer sete 
dias em ooma na Unidade de Tratamento Intensivo, 
sofrer uma cirwgia na caixa craniana, sofrer lesões 
na massa encefálica e desvio no maxilar. Seis me
ses após o acidente continuo afastado do trabalho, 
dos estudos e, em resumo, de minha vida normal". 
Ele conclui.a sua carta fazendo vigoroso apelo a que 
o Senado vote leis rigorosas, duras. e firmes contra 
os abusos que 'estão sendo praticados no transito 
das grandes cidades. . . . . 

O caso que trouxe ao conhecimento desta Casa 
é constrangedor, além de emocionar sob o ponto de 
vista humano. O fato é que alguém, praticando seu es
porte no caso,. andar de bicicleta , foi atingido por t.m 
ônibus e teve suas atividades normais interro~. 
Não se tem notícia de ~içi!o ao ~r. 

Já houve, há algum tempo. no Brasil, uma 
campanha que pedia ao cidadão .não fazer de seu 
carro uma arma. Adiantou pouco. Resultou em nada 
de positivo. 

As estatísticas, imprecisas, dizem que morrem 
quase 50 mil pessoas por ano em acidentes de tran
sito no Brasil. O número é espantoso. Morre mais gen
te, por ano, no transito brasileiro, que os norte-ameri
canos perderam em toda a guerra do Vletnã. As estra
das estão em péssimo estado de conservação, as ruas 
são mal conservadas e o moforista é mal educado. A 
polícia não exerce a fiscalização devida. A soma des
sas omissões unida· à negligência, à imprUdência e à 
irrpericia resulta em dramas como o do Sr. Elcio Cas
tello, de São Bernardo do Campo. 

As revistas Veja e JstoÉ, em edições recentes, 
mostram os perigos a que estão expostos os banhis-

tas nesta época formidável que é o verão. Lanchas e 
jet-skis estão promovendo um carnaval de irrespon
sabilidades atingindo os pacatos veranistas, seni dó 
nem piedade. A revista Veja menciona acidentes 
ocorridos no Paraná, no 6toral de São Paulo e no 
Rio de Janeiro. Todos são resultados de imprudên
cia e da falta de fiscalização adequada. 

A revista lstoÉ refere-se aos mesmos aciden
tes, lembrando que as embarcações devem perma
necer a 200 metros da praia. Ninguém obedece à 
lei. Pior: a Capitania dos Portos alega que a fiscali
zação é um dever dos estados. Nos estados, as au
toridades não sabem a quem atribuir essa responsa
bilidade. Quer dizer: tanto no mar, quanto nas estra
das e nas ruas das grandes cidades, o cidadão está 
desprotegido. 

Não tenho dúvidas, Sr. Presidente, Sri's e Srs. 
Senadores, de que, diante dos exerrpos recentes 
ocorridos nas praias e de casos como o que relatei 
aqui, é chegado o momento de o Senado da Repú
blica trabalhar no asSunto e influir, em primeiro lu
gar, no Código de Trãnsito que está em discussão 
no Congresso. Em segundo lugar, devemos iniciar 
um debate sobre que autoridades nos Estados de
vem, efetivarnente, assumir a responsabilidade pela 

. fiscalização das embarcações, de modo que um final 
de semana prazeroso de verão não se transforme 
em tragédia 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. ROMEU TUMA EM SEU DISCURSO: 

SP-Oi -02196 

limo. Sr. Senador Romeu Tuma 

Prazer em informá-lo e pedir leis sobra T rãnsito:' 
Brasileiro nato, 29 anos, estudante de curso 

superior de Matemática Bachareiado (Enfase em In
formática), ex-militar da Marinha, ex-funcionário da 
CET (Cia de Engenharia de Tráfego-SP), possuo 
Carteira Nacional de Habilitação categoria C expedi
da em RI em ambiente militar, curso de motociclis
mo apfiCado pela Yarnaha do Brasil e Carteira Na
cional de Habilitação para motocicleta categoria A2, 
treinada no Centro de Pilotagem da Honda e expedi
da no Detran-SP. Apenas com a motocicleta possuo 
mais de 70.000Km rodados no centro da cidade de 
São Paulo,_!otalmente e sempre equipado oom lu
vas, capacete, jaqueta de couro, calça jeans e botas 
de cano alto de couro, esteja calor ou frio. Nunca ti
tra-passo os 80 Km'h, nem em estradas que o per
m}!a fazer através da lei regulamentar de até 1 00 
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Km'h, não importando se es19u dirigindo o carro. ou 
pilotando a moiO. 

Senador, nesse ritmo de vida fui alvo de um 
moiOrista de ônibus que violou minha preferencial e 
abalroou-me em um cruzam eniO em forma de T. De
talhe: Pilotava uma bicicleta de corrida de 12 mar
chas e não estava e mais de 12 Km'h no momen!o 
da colisão. Soube de tudo isso quando voltei parcial
mente a mim após 7 dias em coma na UTI e cirurgia 
da caixa craniana além de lesões na massa encefáli
ca e desvio do maxilar. Permaneço até hoje afasta
do do trabalho, 6. meses após o traumatismo. Estou 
lutando para continuar os estudos, trabalho e a vida 

A finalidade deste é especifica: Imploro ao Sr. 
e aos demais senhores do Senado deste Pafs que 
votem e coloquem firmes e impiedosas leis·e penali
dades que não se importam de forma alguma com 
os demais moiOristas e pedestres,. além de· despre
zarem cada vez mais a si mesmos. 

"Nem todo pedestre é motorista Mas 
· todo 'rnoiOrista é pedeStre. • · · 

.O ·Trânsiio na5 regiões Sul e Sudeste, esPe
cialmente em SP e RJ é muito perigoso, descabido, 
violento. T amos que dar um Basta em tudo isso. 

MUito obrigado, Senador. 
Elcio Lopes em.tello " 
Acidente 

CAÇA AO BANHISTA 

Lazer no mar causa ITIJs mortes 

Num único final de semana, pelo menos três 
pessoas morreram em acidentes náuticos nas praias 
brasileiras. No domingo 28, o comemiante GOnÇalves 
Manoellnocêncio, de 29 anos, baleu o seu jeH;Id con
tra um ferryboat no flloral do Paraná. No sábado 27, 
em Caraguata!tba, litoral norte de São Paulo, o énge
nheiro Paulo RoberiO SIOppa, de 38 anos, foi atropela
do por um banana-boat. No mesmo sábado, o mergu
lhador Erick de Oliveira Costa, 23 anos, bi atingido por 
uma lancha na Barra da lijuca, R'IO de Janeiro. Os três 
acidentes revelam o perigo que ronda as praias no 
Brasq durante o verão, quando se juntam a irresponsa
bilidade dos pilotos de embarcações esportivas, 
como jet-skls e lanchas, e a negligência das autori
dades em fiscalizá-los. 

"Esse tipo de esporte nas praias tem de acabar 
para que elas sejam um lugar para lazer e não um 
risco de morte, afirma Eduardo Aquino, que acompa
nhava o engenheiro moriO em Caraguatatuba. Meu 
filho foi assassinado, diz Antonio Francisco Costa, 
pai do mergulhador Erick. Há duas regras básicas 
que norteiam o uso de )et-ski e lanchas por particu-

lares ou para exploração comercia)'.:.. gs ·pilotos de
vem ter habilitação da Marinha e só podem lazer 
suas manobras 200 metros além da arrebentação 
das ondas. É perfeilo no papel, mas inoperante na 
prática. Quem nunca viu essas máquinas barulhen
tas passando rente aos banhistas? Em Caraguatatu
ba e no Rio, as mortes ocorrerarri a menos de 1 00 
metros da praia. No Paraná, apesar de habilitado, o 
comerciante bateu no ferryboat depois de cair sozi
nho na água durante uma manobra 

"Não temos efetivo suficiente para lazer uma 
fiscalização rigorosa, admite o tenente Fábio Maria
no de Oliveira, do Corpo de Bombeiros de Guaratu
ba, no Paraná À irresponsabilidade dos pilotos e à 
feita de fiscalização alia-se a inoonseqüência de au
toridades como o prefeito de Caraguatatuba, José 
Sidney Trombini. A Marinha recomendou-lhe a con
cessão de, no máximo, 29 alvarás de exploração de 
banana-boats e similares na cidade. O prefeito au
torizou 59. A caça ao banhista vai continuar. 

INFERNO NO MAR 

Lanchas e )et skls Ignoram a lei, ultrapas
sam o limite permitido e causam três mortes 
num final de semana. 

Todo verão é a mesma coisa. Lanchas, jet skis 
e bananas-boats devem ficar a 200 metros de arre
bentação. É o que diz a lei. Mas não é o que aconte
ce. o resultado é que muita gente perde o verão, às 
vezes até a vida, pela ausência de fiscalização nas 
praias brasileiras. No último fim de semana de janei
ro três acidentes voltaram a surpreender. No domin
go 28, o empresário curitibano Gonçalves Manoel 
Inocêncio, 30 anos, morreu atropelado por uma bal
sa que fazia: a tràvessia entre Caiobá e Guaratuba, 
no Paraná, depois de cair de urna motonáutica Um 
dia antes, em São Sebastião, no litoral norte de São 
Paulo, o engenheiro Paulo Stoppa, 38 anos, foi atin
gido por uma lancha que puxava um ski-banana e 
morreu. No mesmo dia, no Rio, o caixa Erick de 06-
veira Costa, 22 anos, foi atropelado e morto por uma 
lancha quando mergulhava na praia da Barra da t,.. 
juca, zona oeste do Rio. Além dos aparaiOs de mer
gulho tradicionais - roupa, pé-de-paiO, máscara e 
snorkel -, Erick também portava uma bóia de sinali
zação para indicar sua presença no mar. Mas . o 
equipamento de nada adiantou. O piloto da lancha, 
de aproximadamente 22 pés, desrespeitou a faixa 
çfe segurança e a embarcação atingiu a cabeça do 
mergulhador. O piloto - um homem calvo - fugiu 
após verificar o casco. Amigos do mergulhador e 
parentes de outras vítimas de acidente.s semelhan
tes, como Marco Fonseca e Luis Gouveia, morros 
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em 1993 (a!llbos atropelados por lanchas); programa
ram uma manifestação no fim de semana no C8!1al de 
Marapendi. Eles pretendiam colocar uma con:la no ca
nal para impedir a pa5llagem das embarcações. 

No Rio de Janeiro, nos últimos quatro anos !rês 
pessoas morreram e duas ficaram feridas, vítimas de 
acidentes envolvendo banhistas, lanchas e jet skis. 
Nas praias de Santos, São Vicente e Guarujá, a Cape 
tania dos Portos registrou do ano passado até a;)ora 
três mortes por atropelamento de jet ski e cinco feri
dos. Outros quatro banhistas foram machucados p:Jr 
bananas-boats e por outras embarcações de recreio. 
Pelo resto do Brasil, os casos se repetem. Em 1992, a 
menina Verõnica da Silva Barbosa. nove anos, .teve 
traumatismo craniano depois de ter sido atropela:! a p:Jr 
um jet ski quando brincava na praia de Mária Farinha, 
em Olinda Em janeiro de 1993, a Capilania dos Portos 
de Porto Seguro, no tnorai sul da Bahia, proibiu apre
sença desses veículos após a morte de três pessoas. 

Enquanto os parentes das vitimail-se mornli· 
zam, as autoridades estão perdidas. A Capitaniaoos 
Portos não sabe explicar sequer que tipo de fis~i· 
zação é feita hoje na orla do Rio. A Assessoria da 
Capitania limna-se a dizer que a fiscalização de frá. 
lego de embarcações na área marítima é de respon· 
sabilidade da Polícia Naval, exercida pelas capita
nias de todo o País. No entanto, seguildo a CapiTa
nia, a proteção à integridade física dos banhistas é 
de responsabilidade dos órgãos estaduais. No Esta
do, porém, ninguém sabe apontar o órgão que leria 
essa atribuição. 

Valéria Propalo 

lstoÉ/1375-7/2196 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conce
do a palavra ao Senador Carlos Patrocínio. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Casildo Ma~
ner. (Pausa) 

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" 6, DE 1996 

Detennina que seja incurso nas pe
nalidades do tipo criminal doloso o agen
te de crime cometido mediante o uso de 
veículo automotor nas condições Indica
das ou em área proibida pela autoridade 
competente,.e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Arl 1• Será incurso nas penas do tipo criminal 
doloso o .àgent!') que cometer crime mediante o uso 
de veículo automotor para fins de locomoção, trans
porte de pessoas ou carga, ou lazer, invadindo área 
privativa de pedestre ou banhista, extrapolando deli
mitação de área especial de circulação pública, de
sobedecendo sinal luminoso ou ordem policial de 
parada obrigatória, transilando em velocidade supe
rior à pemnitida para o local, ou disputando corrida 
por espírito de emulação. 

Arl 2!' Esta lei entra em vigor na data de sua 
plillicaçãot 

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário. 

Justilicaçao 

É incontestável, nos tempos modernos, a ne
cessidade de uma legislação mais rigorosa na. re
pressão dos delitos de trânsito. O crime de trânsito é 
um crime da civilização e do progresso, cujas conse
quências sao danosas, causando lesao efetiva, re
ckmdando no chamado crime de dano, caracterizado 
por lesoo corporal ou morte de outrem. o dei® de 
trânsilo pode, também, conduzir a uma potencialidade 
de lesão a outrem, caracterizando o crime de perigo. 

Os crimes que se cometem graças a veículo 
automotor exigem uma regulamentação mais severa 
em nossas leis. Não podemos considerar apenas 
como crime cúposo condutas que, além da vida, da 
incolumidade individual,· colocann em risco a tranqúi
fidade e segurança coletivas. 

sao muitos os chamados acidentes de trânsito 
que passam por caso fortuito ou crime culposo, com 
a conseqiiente atenuação da responsabilidade ou 
absolvição, quando na verdade são crimes dolosos 
disfarçados. Nestes, o agente, além de possuir a 
consciência da sua imprudência. aventura, aceitan
do qualquer resultado danoso que possa advir de 
sua conduta 

O Direito Penal, sob pena de ficar inteiramente 
desarmalo diante de perigosos delinqiientes, deve ad
mitir o agir doloso de quenn dirige um carro, motocicle
ta, jet ski, ou qualquer outro veiculo automotor em con
dições i~rias para o local, ou em área cujo acesso 
seja proibido pelas autoridades competentes. 

O presente projeto objetiva imprimir uma puni
ção mais rigorosa a essas condutas. Assim, quem 
dirige nas condições indicadas neste projeto, intrin
gindo nomna imposta pela autorid~1e competente, 
provocando lesão, morte às pesso® e perigo à cole
tividade, deve ser enquadrado na fomna dolosa do 
tipo penal. · 

Isto posto, conclamamos os ilustres pares para 
a aprovação deste projeto que pretende mudar o tra-
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lamento dado pelos tribunais aos marginais do vo
lante, que colocam em risco a segurança pública 

Sala das Sessões, 11 de janeiro de 1996. -
Senador Romeu Tuma. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG) -Sr. Presi
dente, SRA.s e Srs. Senadores, a PEC no 68195 que 
prorroga a vigência do Fundo Social de Emergência, 
rebatizando-o .de Fundo de Estabilização Fiscal, na 
forma em que foi aprovada na Cêmara dos Deputa
dos, continua destinando parte substancial das re
ceitas constitucionalmente reservadas aos Estados 
e Municípios para a composição do mesmo. 

Como reconhece o próprio relator, o senador 
Jader Barbalho, os recursos retirados dos Estados e 
dos Municípios importam em desvinculação de 20% 
das receitas orçamentárias, constitucionalmente a 
eles destinados, de modo a possibilitar o financia
mento do déficit fiscal da União. Este Fundo é, em 
verdade, uma forma de flexibilizar a utilização de re
ceitas orçamentárias constitucionalmente vincula
das, o que contribuiu decisivamente para a deterio
ração do equilíbrio financeiro das Unidades da Fede-
ração. · 

É o próprio relator que afirma, em seu parecer, 
que a existência do Fundo Social de Emergência é 
um fator de agravamento da situação financeira dos 
Estados e Municípios, "na medida em que exclui 
parte do imposto sobre renda e proventos de qual
quer natureza da· base de cálculo dos Fundos de 
Participação reduzindo, assim, o volume de recursos 
transferidos pela União". Tais perdas, de acordo 
com dados confirmados pelo Relator, chegaram a 
quase R$ 3 bilhões nos exercícios de 1994!95, pre
judicando, sobrett.OO, as regiõeS Norte, Non:leste e 
Centro-Oeste, justamente as mais pobres da federaçã:l, 
enquanto as oompensações ofemcidas pela Uniã:> noo 
foram proporcionais aos õnus estabelecidos. 

De acordo com os dados oferecidos pelo Minis
tério da Fazenda o montante global dos novos em
préstimos concedidos aos Estados, até agora, em 
tomo de R$ 450 milhões, demonstra que, foi menor 
do que as perdas totais dos Estados oom a criação 
do Fundo Social de Emergência 

Está evidente a clara oontradição oontida na 
proposta de prorrogação do Fundo Social de Emer
gência, porquanto, ao se atender ao imperativo de 
ajustamento c!as oontas da União oonlribu~se para o 
desajuste das demais unidades federativas. 

No parecer o relator faz a seguinte interpela
ção: "Pode o Plano Real contiQUar bem-sucedido 
com uma União ajustada e os EStados e Municípios 
em situação de desequilíbrio?" 

Ele pníprio reconhece esta inviabilidade, mas 
rejeita emendas tendentes a resguardar a integrida
de das receitas esfaduais e municipais, sob o frágil 
argumento de que o desequilíbrio será um dia resol
vido "na medida em que os frutos da estabilização 
econômiea forem sendo apropriados pelo conjunto 
da sociedade'. 

A emenda que ora apresentamos tem como 
objetivo conciliar os apelos do Governo Federal, no 
que se refere a importância da conSolidação do Pla
no Real na contenção do processo inflacionário, com 
a premente necessidade de se restaurar o eqt.ilíbrio 
financeiro dos Estados e dos Municípios. 

Com efeito, se o total de recursos sub'traídos 
dos Estados e dos Municípios oonstitui não mais que 
8% do montante do Fundo, é evidente que esta impor
tância, se mantida a sua destinação constitucional, não 
oomprometeráos objetivos do referido Fundo. 

Estes recursos irão, sim, garantir a recupera
ção financeira das Unidades Federadas, impedir a 
perpetuação do desequilíbrio hoje existente e res
taurar a credi~lidade dos administradores estaduais 
e municipais deste Pais que passam, na grande mi
dia, oomo irresponsáveis ou incompetentes e não 
como vítimas de uma situação de abuso de poder 
perpetrado pelo Governo Federal, com· a conivência 
das duas éasas do Congresso Nacional. 

As renegociações de dividas que foram apro
vadas pelo plenário do Senado Federal, no ano pas
sado, nada mais foram do que uma oonsequência 
da política imposta pelo Governo Federal de subju
gar os Estados e os Municípios, subtraindo-lhes par
te substancial de suas receitas e impondo-lhes a 

. mendicãnciainstituciona!izada 
Causa perplexidade, Sr"" e Srs. Senadores, 

que esta casa, que representa os Estados e a Fede
ração, que tem entre os seus membros tantos ex-go
vernadores e ex-prefeitos, e, oom certeza, futuros 
governadores e prefeitos, não se sensibilize para o 
engodo que está sendo engendrado_ 

Retira-se recursos constitucionais das Unida
des Federadas, para depois devo!v~os, parcial
mente, como benesses do Executivo, em troca de 
apoio político e pressão fisiológica 

O que queremos resguardar, ao defendermos 
nossa emenda à PEC no 68/95, é a própria autono
mia das Unidades da Federação. 

Estamos certos de que os objetivos do Fundo 
jamais serão comprometidos oom a retirada dos 8% 
de recursos provenientes dos Estados e Municípios. 
Estes, certamente, não podem continuar sendo in
viabilizados com a redução substancial de suas re-



574 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

ceitas mais significativas, decorrentes dos repasses 
dos Fundos de Participação dos Estados e dos Mu
nicípios e dos fundos constitucionais do Norte, Nor
deste e Centro-Oeste. 

Era o que tinha a dizer 

A SRA. BENEDITA DA SILVA(PT-RJ) - Sr. 
Presidente, SRª" e Srs. Senadores, o Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo, filiado à Força Sindical, 
apresenta, hoje, uma proposta de contrato de traba
lho provisório, que permite a flexibilização de algu
mas normas e benefícios trabalhistas. Esse acaldo 
está dispensa.ndo ó registro de carteira de trabalho, 
o recolhimento do FGTS junto à Caixa Econõmica, o 
recolhimento das contribuições do salário educação, 
do Sebrae e do Incra, e a multa em casos de demis
são. A contratação teria um período mínimo de três 
meses, .podEmdo ser prorrogado por até dois anos. 

Srs .. pariarnen1ares, antes de analisarmos as 
consequências, positivas ou negativas, de ordem ·so
cial e econõmica; é necessário atenno-nos à validade 
juríóiCa do acordo. O Tribunal Superior do Trebalho 
considerou a medida inconstilu::ional, porque os direi
tos trabalhis1as, suprirTidos no acon:lo para o contrato 
temporário,. estão garantidos no texto da ConstiiUção. 
E sendo inconstitucional, .os rumores em tomo de que 
seria encaminhada, ao Congresso Nacional, Medida 
Provisória regulamentando a matéria, são descabidos 
e. inóquos. Todos Sabemos que para moólficar~e ·o 
texto da Constituiçàl é necessário um projeto de 
Emenda Constitucional, e não uma. simples. Meórda 
Provisória Assim, se o acordo for atacado em jui.;o, 
facilmente cairá. Nas palavras do lll!inistro do Tribu
nal Superior do Trabalho, os direitos dos trabàlhado
res são normas de ordem p(blica, prevalecendo 
contra a vontade das partes. Portanto, a menos que 
esta Casa aprove Emenda Constitucional modifican- -
do os direitos dos trabalhadores, o acordo não resis-
tirá à primeira ação judicial. __ ___ _ __ 

Fora a questão de· ordem legal, de suma rele
vância, desejo tecar algumas considerações a res
peito desse acordo, que o governo es1á aplaudindo 
de pé. É verdade _que o povo já não aguenta tanto 
desemprego. Que os índices nesse sentido são alélr
mantes. Que um ser humano sem trabalho é um ser 
humano sem liberdade, sem dignidade. Infelizmente, 
essa realidade é uma imensa chaga social no nosso 
País. É verdade que precisamos aumentar a produti
vidade a a competitividade na produção dos nossos 
bens e serviços. Os produtos são caros, _comparafi., 
vamante ao mercado internacional e, não raro, de 
pior qualidade. É bem verdade, também, que é legf.. 
lima a preocupação do Estado com a geração de 

novos empregos, bem como são justas e democráti
cas as tentativas de negociações entre Sindicatos 
Patronais e de Trabalhadores. Todavia, hã que se 
aten1ar para a euforia que se es1á criando com rela
ção à idéia de que, ao suprimir~ direitos trabalhis
tas, estará se viabilizando a geração de empregos 
no Brasil. Tal teoria é temerária, primeiro, porque ex
periências desse tipo, em países como Argentina e 
Espanha, não foram bem sucedidas. ~ ínóJCaS de 
desemprego, naqueles países não declinaram em 
função de acordos de trabalho temporário. 

.Segundo, porque está se verificando uma in
versão de valores, uma inversão de responsabilida
des para com ·as realidades sociais e aconõmicas 
que enfrentamos. Essas inversões podem· ser peri· 
gosas para o avanço· do verdadeiro progresso e da 
democracia que pretendemos alcançar. A exemplo 
da situaçàl dos foocionárk;ls p(blioos. que ~ em detri
mento de_todos os desvios, desperdícios, desmandos 
e coo:rupções já·coflll!O\fada:;; na"Admiristração p(blj.. 
ca - carregam o ~ de serem os responsáveis 
pelo déficit p(blioo, alglXIS defendem que. os benelf
cios sociais, g81lll)tidos no texto Constitucional aos tra
balflaclores da iniciativa p~ estilO. a 'ir'r,pOOr a vía
bilizaçàl de uma politica de émprego para o Pais. 

· . Esses direitos garantem uma prosperidade mí
nima àquela parcela da população e soa supressão 
é o agravamento dás. diferenças aconõmicas e so
ciais · entre trabalhadoras e empregadOres, repre
senfando menoS qualidade nas relaÇõés entre às 
partes. Além do mais, não são os encargos sociais 
que mais pesam sobre a nossa produçã<> mas, sim, 
a política de juros altos e a quantidade de impostos. 
É notório que o Brasil· possu um dos sistemas tribu
tários mais perversos do mundo e uma politica da ju
ros com taxas tão elevadas que, ao· mesmo tempo 
em que atraí os especuladores íntemaclonais, invia
bilizam o· crescimento econômíoo sem 'que o andivf.. 
<fan:lento insuportável seja o pêsadÉdo certo daque
les que •ousam ousar". Esta é a verdade! Se priori
zássemos nosso trabalho na Reforma Tributária, se 
contássemos oom uma politica de juros que reco
nhece a necessidade de manter, níveis de cresci
mento aconõmié:o a manuten~\de "émpregos, é 
bem provável que estaríamos vislubrando o surgi
mento de verdadeiras frentes de trabalho na cons
trução civil, no com~rcio, na indÇ!stría, no campo-•. 

Paralelamente, criar jornadas flexíveis de tra
balho para aumentar empregos é uma realidade em 
vários países do mundO. Incentivar a micro, pequena 
e média empresa, através de linhas de financiamen
to e créditos especiais, desonerando o setor do volu-
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me de impostos existentes. também. Incentivar a 
produção de alimen1os e dar continuidade a uma re
fonna agrária consequente é garantir emprego para 
milhões de trabalhadores. Garantir o acesso à edu
cação e ao estudo profissionalizante é, igualmente, 
necessário e fundamental na busca de uma politica 
de geração de emprego e renda, nG Brasil. 

Por outro lado, os eoonomistas estão prevendo 
que haverá uma perda na arrecadaçãG de impos1os, 
o que é nim para a Nação, principalmente em tem
pos de déficit nas contas públicas. Em suma. um acor
do temporário de trabalho, nesses moldes, é "quebra
galho", é "tapa o sol com a peneira", que poderá até 
mesmo trazer alguns benefícios temporários e ilusórios 
mas não resolve o desemprego estnAt.ml que precisa
mos, de uma vez por 1odas, enfrentar1 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. SenadGres, trago à 
tribuna da Casa um outro assun1o, também da maior 
importancia; Reoebi em audiência, a ministra da Cul
tura de Angola, SP. Ana Maria de Oliveira, que veio 
ao Brasil em busca de apoio do governo brasileiro 
para o proje1o "A Rota dos Escravos". · 

Este proje1o está sendo elaborado pela Unesco 
(Fundo elas Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cútura). O mesmo consiste em pesqui
sa científi~ · antropológica e de turismo cultural. O 
objetivo é estreitar laços em 001111.!111 entre as nações 
africanas que safram pará o: exteriGr. 

Este projetl fllá um es1ulo sobre a ~ da 
pop laçb africalaop~ se espal1ou pelas !lês Américas. 

Angola tem com o Brasil sirrilaricla:1es his1óricas -
foi para cá que vieram a maioria de esaavos afiica lOS. 

A escravidão deixou marcas cujas sequelas, 
looge de fazer de nós, negros, povos com ódiG, nos 
fez compreender, humanamente, a maior violência 
cometida entre as relações raciais. num mon:arto de 
resgate hislórico. 

De onde vimos, o op~ somos, para onde iremos, 
parece identificar-se com a intençOO desse projet>. 

A Repü:Jiica de Angola, localizada ao Sudoeste 
da África, e que tem a lfngua portuguesa como ofi
cial, sem dúvida é dentre nós, nações africanas oo 
da diáspora, a que mais preservGu as diversas lfn
guas nacionais: OvirOOundu, Kimbundu,. Bakongo 
corno principais. ·•· -

Em um cam~ivo visual, africanos angola
nos não conseguiram no Brasil preservar a lingua
gem, assim corAa Passá-las para a maioria de nós. 
Contudo PGdernos observar em nossa fala, que de
pendendo do Estado, há caracteristicas semelhan
tes na diversidade linguística. Posso até afinnar que 
são rafzEis angolanas. 

, O governo de Angola e seus Ministros da Eco
nomia, da Saúde, da Educação, dos Transportes, 
das Comunicações, da Defesa e Representação Di
plomática, ao visitarem o Brasil, deram demonstra
ção do desejo de estreitar cada vez mais as relaçõ
es comerciais com o nosso Pafs. 

De nossa parte, há tan1lém interesse. Já pro
movemos seminários, na Comissão de Relações Ex
teriores, ·buscamos entendimentos com a Embaixa
da de Angola e Países Africanos e propusémos es
~ juntos para fortalecer e respaldar as iniciati
vas do Executivo e Legislativo Brasileiro. 

Este trabalho, de acordo com seus coordena
dores, não tem por Gbjetivo fomentar o espíri1o de 
revanchismo, mas tãG somente buscar a verdade, 
que permitirá reescrever um periodo triste da histó
ria, especialmente a queslão do tráfico negreiro, 
suas consequências sobre o processo de desenvol
vimen1o do continente africano e de seus descend
entes nos pafses da diáspora negra. 

A visita cordial e p()(flica da Ministra da Cultura, 
Sra. Ana Maria, amplia, sem dúvida, a relação e 
compromisso que jã tínhamos com Angola 

Independente de toda a hislória que unifica es
ses dois palses, a cultura. constituiu-se no laço mais 
estreito à preservaçãG da· nossa identidade. Valores 
étnicos e polrticos, se consolidam. Portan1o, refazer 
a rota dos escravos é nos solidarizarmos com Ango
la, este país irmão que, num esforço supremo, res
surge dos escombros da guerra e precisa de 1odo 
apoio internacional para que este povo re1orne com 
orgulho e.cabeça erguida, o seu espaço. 

Acompanhei, passo a passo, a ·luta de inde
pendência de Angola, desde 1960, ainda na minha 
juventude. Hoje, nesta tribuna, digo com certeza de 
que a cultura deste povG 1omaram-os perseverantes, 
fizeram-os vi1oriosos, 1omaram-nos seus aliados. 

Mui1o obrigada. 
O SR. LÚCIO ANcANTARA (PSDB-CE) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, à medida que o 
Brasil vai arnadurecend<l corno pafs moderno, vai-se 
tomando claro, para todos, o quanto dependemos 
da estabilização de nossa economia, se quisermos 
ingressar no rol das nações desenv<llvidas. A estabi
üzação não somente permitirá que os investimen1o 
produtivos continuem a crescer, como, aliás, vem 
GCOrrendo, mas também representa um pré-requisi
to para a consistência da política externa brasileira 

O Mercosul, por exerJ'lllo, que, a cada dia, se 
fortalece e que se prepara para se integrar à União 
Européia no primeirG lustro do próximo século, cer
tamente desmoronará romo um fabuloso castelo de 
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cartas, caso seus países-membros não sejam capa
zes de manter um mínimo de disciplina fiscal, que te
nha por efe~o inat.gurar um longo período de estabili
dade monetária na região. Quanto às prerensões do 
Brasil em compor, de forma permanenre, o Conselho 
de Segurança da ONU, elas não serão jamais levadas 
a sério pelas nações hegemõnicas, se porventura ma
lograrmos na busca da estabilização, regredindo a 
uma situação de descontrole fiscal e monetário. 

Como bem ilustra a recente onda de greves na 
França, as opções que precisam ser trilhadas em di
reção à integração económica numa economia de 
competição global, com todas suas exigências de 
orçamento equilibrado e de endividamento sob ·con
trole, muitas vezes, têm levado a decisões difíceis e 
esbarrado na reação de setores que não querem 
perder benefícios. 

No Brasil, os esforços reafiZados pelo Governo 
Federal, no que diz respei1o ao equilibrio orçamentário, 
vêm ocorrendo desde o início desre décOOa. A partir 
da passagem do Presidente Fernando Henrique pelo 
Ministério da Fazenda, na qualidade de ministro do 
Presidenre Itamar Franco, as contas p(bfiCaS foram 
sendo paulatinamenre coloca:las em ordem, ao ponto 
de apresentarem sa..perávit em 1994. No ano passado, 
apesar do aumento significativo na arrecadação, os jtr 
ros altos e algumas pressões de gasiD não pennitiram 
reslitado tão fav()rável quanto o do ano anterior. 

Quando se analisa a situação das contas pú
blicas, amiúde· se comete o equívoco de se consi
derar apenas a gestão do Governo Federal como 
responsável por seu maior ou menor equillbrio. A 
realidade, entretanto, é bem outra. óe fàto, todos 
os três níveis da AdminiStração Pública, o Gover
no Federal, os Governos Estaduais e os Munici
pais, concorrem para o resultadO final das contas 
do Setor Público .. 

Assim, de nada adiantaria uma ges!ão financei
ra responsável por pare dos Estados, se; porveni!J. 
ra, o Governo Federal fosse perdulário. Da mesma 
fonna, seria inócuo o trabalho pacienre do Governo 
Federal em adequar seus gastos a suas receitas, 
caso os Municípios fossem incompetenres em gerir 
seus recursos. 

Em outras palavras, a saúde financeira do Es
tado brasileiro depende igualmenm do comporta
menlo da União, dos Estados e dos MunicípiOs. So
menm venceremos, .ele maneira duradoura, a S!.p8-
rinflação que nos tem atormentado nas últimas dé
cadas, impedindo-nos de prosperar, contanlo que a 
austeridade na Administração Pública seja um obje
tivo compartilhado pelas três esreras da Federação. 

Um dos grandes problemas que tanto a União 
quanto os Estados e os Municípios enfrenlam, 
como sabemos, são as altíssimas taxas de juro. 
Tem havido uma dererioração considerável das con
tas públicas, em virtude do endividamento crescente 
ocasionado pelo aHo custo de colocação, no merca
do aberto, dos títulos públicos. Baixar os juros, sem 
colocar em risco a política de estabilização monelá
ria e sem comprometer a Balança de Pagamentos, 
talvez seja o maior desafio do Governo Federal para 
esm ano que se inicia. 

Entre!antl, Srs. Senadores, seria; .no mínUoo, 
temerário atribuir as ãlfictidades de caixa por que es
tão passando, atualmente, os Estados e os Ml.llicípios 
exclusivamente oo custo da rolagem de seus liltJos 
públicos. Embora não se deva menosprezar o tlf1CalgO 
pago por tais unidades da Federação em razão da> al
tas taxas de juro, a verdade é que, salvo honrosas ex
ceções, as administrações de Estados ~ de Ml.llicípios 
têfn.se caracreriza:lo pela irlcorqletêncla e pelos ví
cios da i:tttura política brasileira 

Muilo se mria de falar sobre o efeib deletério 
desses vícios políticos, tais quais a liravaricação e, 
principalme; :re, o empreguisrno. Contudo, dado que 
a mudança dos hábi1os politicas é tarefa árdtia e de
manda muilo tempo, quero abordar, no presente dis
Curso; um problema prático, institucional;. que tem 
contribuído para. a piora das· finanças públicas e que 
pode ser atacado· de maneira imediata.Refi~ à 
conhecida questão do desmembramento de Munl
cfpios brasileiros, essa febre ~ria que 
rem assolado o País, resultando na criação de cen
tenas de novos MunicípiOs somenre no ano pasea:IJ. 

Alguns dados sobre esse assunto são estane
cedores e·demonstram a gravidade·e.o.excessoa 
que chegou o processo de emancipação a nfveti!IJ
nicipal. Relata, por exerl'lllo, uma reportagem .do 
Jornal do Brasil; publicada no mês de . novembro: 
"Nos últimos sere anos, o Brasil viu n8$C91' um l!lllli
cípio a cada dois diil$. Em 88, havia 3.800 Municí
pios. Hoje, somam 4.962, e a perspectiva é que, alá 
o~ fim do ano, cheguem a 5.500." 

Nab.Jralmente, ·entre os novos Municlpios, há 
aqueles cujo dl*.~mbramento se justifica. Mlilas 
vezes, um datarmrlado distri1o desenvolve-se mais 
do que a sede do Município onde está localizado, e 
a emancipação aparece como uma aHemativa para 
que seu crescimenlo não seja estancado. Outras vrr 
zes, a área muito grande de um Municfpio i~ 
que se tenha uma administração adequada de lodos 
seus distritos, e a solução do desmembramento se 
impõe. 
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Contudo, não há como negar que, na imensa 
maioria dos casos, a emancipação de Municípios 
não tem tido outra motivação a não ser os interesses 
paroquiais de chefes políticos da localidade. O surgi
menb:l de novos Municípios implica a criação de vá
rios empregos públicos, desde o cargo de Prefeito e 
de Secretários Municipais, passando pelos de Ve
readores, até os relacionados com o corpo de fun
cionários da Prefeitura e das Câmaras Municipais. 
Justamente esta é a moeda de troca mais cobiçada 
dentro dos parâmetros de uma cultura politica taca
nha e atrasada: o emprego público. 

Recentemente, a imprensa publicou um cálculo 
sobre quarseria o aumento do emprego público mu
nicipai no ano passado, em conseqOência do des
membramento de Municípios. A estimativa foi feita 
pelo deputado fluminense Alexandre Cardoso, que 
se tem ocupado dessa questão. 

Segundo o deputado, até o final do ano passa
do, seriam criados entre 600 e 800 novos Municípios 
brasileiros. Admitindo-se, por baixo, que tenham 
sido apenas· seiscentos, teriam resultado dessas 
emancipações 600 novos cargos de Prefeito e 6 mil 
de Vereadores. Como cada vereador dispõe de, no 
mfnimo, dois assessores,'"ter-se-iam aberto mais 12 
mil empregos poolicos. Ademais, 9· mil funcionários 
para as Gamaras Municipais é o que calcula o depu
tado, adl1'1ilio00 quinze vagas por. Câmara Por sua 
vez, os Secretários Municipais seriam 3 mil, à razão 
de cinco por Município. Se cada um deles dispor de 
somente quatro funcionários, ter~e-iam mais 2 mil. e 
400 empregos. · 

Ora, como Municípios pobres, vários deles fali
dos, hão de arcar com tais despesas, acrescidas, 
naturalmente, do custo envolvido ·na construção· ou 
no aluguel, além da manutenção, ·das sedes das 
Preleilu'as, das Cêmaras Mt.r1idpais e das Secretarias? 

A resposta a essa pergunta, infelizmente, netra
ta a realidade da maioria dos novos Municfpios br& 
sileiros: as despesas com o funcionamento dos no
vos Municípios v~ sLiltraindo recursos dos invesfi.' 
menb:ls que, de lati, intenessam para a vida dos mu
nícipes, que são QS gasb:ls em Saúde, em educação, 
em segurança, -ein infra-estrutura urbana e rural e 
assim por diante. E dai surge uma pressão inteira
mente legitima da comunidade por gastos plbticos, 
a qual quer ver atendidas suas necessidades bási
cas, ainda mais depois das esperanças desperta
das pela emancipação. 

O restilado, via de regra, é o Município insol
vente, g&iando mais do que arrecada, o que, como 
disse anteriormente, reflete na saúde das contas do 

Setor Público, pois o rombo municipal tem de ser co
berto de alguma forma. A conta acaba estourando 
no colo dos Estados, os quais, por sua vez, repas
sam o prejuízo para a União, que, afinal, é a entidade 
com poder para emitir moeda Não preciso lembrar 
que mais moeda em circulação é igual a mais inflação, 
que, aliás, é o imposto mais injusb:l que existe, pois o 
pobre o paga relativamente mais do que o rico. 

Também se deve atentar para o estrago que a 
lebre de emancipação tem causado aos recursos do 
Fundo de Participação dos Municípios, considerando 
o quinhão que cada Município tem a neceber. Pois o 
dinheiro do FPM, dentro de cada grupo de Municí
pios classificados em razão dõ número de habitan
tes, é dividido pelo número de Municípios existentes. 
logo, quanto mais Municípios, menos cada um tem 
a receber. O que tem havido, com a proliferação de 
Municípios, é certamente o achatamento dos necur
sos que cabe a cada um. Uma vez que os repasses 
do FPM representam mais da metade das receitas 
de cerca de um terço dos Municípios brasileiros, 
pode-se ter uma idéia da gravidade dessa situação. 

Bem, Senhores, que fazer a respeito disso? 
Artes de mais nada, quero dizer que não deve

mos recuar em rela;:ão ao grau de descel1b alização que 
a Constitlição de 1988 admitiu em seu texb:l. A ex~ 
de diversas outras matérias, a competência para re
gulamentar a criação de novos Municípios foi atribui
da, pela Constituição, aos legislativos Estaduais: 

- lê-se no § 45! do ar!. 18 da Constituição Fede
ral: "A criação, a incorporação, a fusão e o desmern
bramen!Q cjj;! .Municípios preservarão a continuidade 
e· a unidade hislórico--aJtural do ambiente urbano, 
far~e-ão por lei estadual, obedecidos os requisib:ls 
previstos em lei complementar estadual, e depende
rão de consulta prévia. mediante plebiscito, às popu
lações diretamente intenessadas." 

Assim, por mais que a falta de rigor das leis es
taduais que regulam a matéria seja uma das causas 
da proflferação dos novos Mmicípios, não podemos 
tomar a via centralizadora e autoritária do passado e, 
simplesmente, querer Si.4JIÍITiir a autonomia estadual 
nesse particular. Da mesma forma que votar só se 
aprende votando, legislar só se aprende legislando. 
tendo sido a descentralização co~rada na Consfi.: 
tuição de 1988 uma das conquistas mais importantes 
alcançadas em lavor do processo longo, lenb:l mas se
guro da maturidade e do aperfeiçoamenb:l da Adminis
tração Públ'~ca em seus três níveis federativos. 

Há, porém, algumas propostas circulando pelo 
Congresso, no sentido de dificultar o desmembr& 
men1o de Municípios, ao estabelecer critérios mais 
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rfgidos para que isso se dê, necessidade que tem 
sido reconhecida por quase todos. 

Quanto ao processo formal para a criação de 
Municípios, fala-se, por exemplo, em estender aos 
eleitores do Municfpio como um todo o requisito 
constitucional do plebiscito. Hoje, como sabemos, os 
plebiscitos sobre desmembramentos têm-se resbin
gido ao pronunciamento da população do disbito 
que aspira à emancipação. 

Para tornar um caso recente, quando foi apro
vada a criação do Municfpio de BOzios, no litoral nor
te do Rio de Janeiro, somente os eleitores do antigo 
disbito de BOzios votaram no plebiscitO: "A população 
dos demais distritos de Cabo Frio não foi ouviCia a 
esse respeito. No entanto, a subtração de áreas e 
de contingente populacional de determinado Municí
pio produz conseqüências na vida da população de 
todo o antigo Município. 

Tellho duas observações a fazer sobre tal pooposla. 

Primeiro, haveria apenas duas maneiras de 
realizar esse intento: ou llia Proposta de Emenda à 
Constituição, que, sobre exigir a realização de plebi
scito, estabelecesse sua extensão a todos os eleito
res domiciliados no Municfpio onde haja algum distri
to pleiteando a emancipação; ou llia aprovação de 
tal requisito por parte das Assembléias Legislativas, 
a quem cabe regular a matêria, o que, é óbvio, teria 
de ser sugerido 'aos Legislativos Estaduais, sob o 
risco de não ser acolhido por todos eles. 

Segoodo, apesar de considerar boa a propos
ta, penso que ela precisa ser qualificada Quero di
zer, concordo que todos os eleitor~.,~ Municfpio 
votem no plebiscito e não somente aqueles inscritos 
no distrito que pleiteia a emancipação. Contudo, se
ria injusto que, ef'(l razão do desinteresse dos eleib
res dos demais distritos, não hOuvesse quorum para 
a aprovação do desmembramento. Assim, somente 
o plebiscito realizado no disbito que aspira à munici
palização, para ser válido, estaria sujeito ao requisito 
de que metade mais um dos eleitores aptos a nele 
votar compareçam às umas. Não existiria tal exigên
cia para a votação nos demais distritos. 

Outra propOsta em circulação no Congresso, 
de autoria do eminente Senador Freitas Neto, busca 
restringir o montante de recursos que os novos Mu
nicípios, bem como os novos Estados, podem gas
tar com a folha do funcionalismo. De acordo com 
ela, tais gastos ficarão restritos a 40% das receitas 
correntes liquidas, por um prazo de dez anos após a 
criação das novas unidades político-administrativas. 

Já aprovado na Comissão de Assuntos Econõ
mioos do Senado, esse projeto de lei tem por finafi-

dade resbingir ·a possibilidade de que os novos Mu
nicípios e o5 novos Estados sejam vítimas precoces 
do empreguismo, aquele perigo para o qual eu aler
tava no começo desta exposição. É plenamente jus
tificada e conta com meu total apoio a preocupação 
do Senador Freitas Neto, no sentido de que as po
pulações dos Municípios e dos Estados emancipa
dos não sejam prejudicadas pela dirrinuição de in
vestimentos municipais ou estaduais, em razão do fi
siologismo' local, praticado por meio do tráfico com 
empregos píbfioos. 

Por fim, Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senado
res, eu gostaria de abordar rapidamente o que tal
vez se constitua no maior estimulo à proliferação de 
Municípios inviáveis. Estou-me referindo ao ctitério 
existente para a distribuição dos recursos do Fundo 
de Participação dos Municípios, o FPM. 

Não é coincidência o faro de que a grande 
maioria dos Municfpios emancipados sejam peque
nos. Acontece que o dinheiro do FPM é disbibuido 
aos Municípios seguindo um critério de classificação 
deles de acordo com faixas de população. Assim, 
por exemplo, todos os Municípios que contam com 
menos de 12.568 habitantes recebem a mesma 
quantia do Fundo de Participação dos Municípios. 
Os que possuem entre 12.568 e 16.756 habitantes 
têm direito à mesma soma, e assim por diante. 

Para ilustrar o que tem ocorrido com um exem
plo, digamos que um pequeno distrito de 7 mil mora
dores se desmembre de um município de 62 mil ha
bitantes. Como conseqüência, o antigo I'I'!IJilÍCÍpio 
encolherá para 55 mil habitantes. Apesar de ter per
dido 7 mn habitantes; o município em questão conti
nuará a fazer jus ao mesrrissimo coeficiente do 
FPM que tinha anterioimente: 2. Isso acontece por
que existe Lma faixa do FPM que engloba municf
pios com 54.458 até 6.2.835 habitantes. Portanto, 
não houve mudança de faixa Já o novo mt.ricípio 
estaria classificados entre aqueles de até 12 mil e 
pouco habitantes, tendo direito a um coeficiente de 
0,6. Logo, a área total do :imtigo município, que rece
bia apenas um coeficienl:e 2, passou a contar com 
2,6 um aumento de 30%\apenas em função do des
membramento. 

Pergunfa.se: quem pagará a conta do aumento 
da receita desses municípios que figuraram nesse 
exemplo? Responde-se: todos os demais Municfpios 
brasileiros,, que senti(ao uma pequena parceia de 
suas receitas ser sub~da para sustentar os novos. 

Esse exemplo, que ilustra bem o que tem ocor
rido no Brasil, leva-nos a uma conclusão: tem sido 
um bom negócio emancipar Municfpios. Bom neg6-
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cio para quem se emancipa e bom negócio para o 
Município antigo, que, muitas vezes, não tem di mi
nuídas suas receitas com a nova situação e deixa de 
ter responsabilidades com um contingente popula
cional que antes vivia sob sua administração. Mas, 
infelizmente, tém sido um péssimo negócio para os 
demais Municípios brasileiros, a ampla maioria de
les, cada vez mais pobres e carentes de recursos. 

Ora, Senhores, enquanto o custo envolvido na 
emancipação for mínimo ou inexistente, pelo menos 
da ótica do grupo político local, e o benefício existir, 
a situação continuará Todavia, a solução para es
tancar a febre emancipatória causada por esse fator 
é relativamente simples: as faixas de coeficientes do 
FPM devem ser estreitadas, por meio da sua multi
plicação, ou, sem mais, eliminadas. Na últi~ :>~ter
nativa. a eliminação das faixas, cada Mumcop10 te
ria um coeficiente dnerente, a depender de seu nú
mero de habitantes. Ou seja, haveria um cálculo in
dividual, realizado pelo Tribun13J de Contas da 
União, a quem compete essa tarefa, para cada um 
dos cen:a de 5 mil Municípios brasileiros. Na era dos 
computadores,· esse não parece ser um objetivo difí
cil de alcançar. 

Dessa forma, os recursos do FPM que cabe
riam a um Município que se desmembrasse de um 
outro maior seriam retirados justamente da receita 
com que o antigo Município contasse anteriormente. 
Nada mais justo e natural. Por que outros Municí
pios, que riada têm a ver com a história, deveriam 
continuar a arcar com essas despesas? Com o novo 
critério, certamente a população dos outros distritos, 
além . da que pleiteia a emancpação, participaria, 
com mais interesse, da decisão plebiscitária nesse 
sentido. Pois suas vidas seriam muito mais afetadas 
com a mudança 

Sem sarrora de dúvida, o cálculo individU<' do 
coeficiente do FPM, para cada Município, inioiria 
bastante o interesse de alguns pela emancipação. 
Haveria maior resistência da comunidade de muníci
pes em relação ao desmembramento de seusMuni
cípios, e as emancipações dei~riam de ser financia
das com recursos de terceiros: Passaria a valer a 
velha parêmia: quem pariu Mateus que o embale. 

Tendo-me estendido mais do que planejara, 
gostaria apenas de reiterar minha preocupação com 
a reprodução exponencial de Municípios inviáveis no 
Brasil. Tenho acompanhado, com muito interesse, 
todas as propostas que têm surgido para refrear 
esse processo caótico, o qual tem levado ao empo
brecimento dos Municípios como um todo, além de 
representar uma fonte inesgotável de gastos públi-

cos, via de regra inócuos do ponto de vista do bem
estar da população. 

Espero ter demonstrado, em especial, que pre-. 
cisamos inodificar a forma pela qual é calculada a. 
distribuição dos recursos do Fundo de Participação 
dos Municípios, forma que tem consistido num esti
mulo à irresponsabilidade quanto à decisão de. se 
criarem novas unidades municipais em nosso País. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Sr. 
Senador Gilberto Miranda enviou à Mesa requeri
mentos cuja tramitação, de acordo com o disposto 
no ar1. 235, inciso III, alínea"a", item 4, do Regimen
to Interno, deve ter início na Hora do Expediente. 

· As proposições serão anunciadas na próxima 
sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) ·_ Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

ORDEM DO DIA 
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sesstlo às 17h54min.) 

ATA DA 410.SESSÃO CONJUNTA, 
REALIZADA EM 7 DE DEZEMBRO DE 1995 

(Publicada no Diário do Congresso Nacional 
sessão conjunta, de 8 de dezembro de 1995) 

RET/FICAÇÃO 

Na capa do Diáriio do Congresso Nacional. 
Sessão Conjunta, n!l. 19, Ano L, 

()ndeselê: 
SEXTA-FEIRA, 08 DE NOVEMBRO DE 1995· 

Leia-se: 
SEXTA-FEIRA, 08 DE DEZEMBRO DE 1995. 
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Ata da 29ª- Sessão não Deliberativa 
em 14 de fevereiro de 1996 

1 ª Sessão Legislativa Extraordinária da 5(}11 Legislatura 

Presidência dos Srs. José Sarney, Júlio Campos 
Valmir Campelo, João Rocha e Nabor Júnior 

(Inicia-se a sessão às 14h30min.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos 
trabalhos. 

Sobre a mesa, expediente que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Valmir Cam
pelo. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER 

PARECER 111231, DE 1996 

Da Comissao de Constltulçao, Justi
ça e Cidadania, sobre a Emenda n2 1-
PLEN (substitutivo] à Proposla de Emen
da à Constituição n2 61,- de 1995 (n2 
182/94, na origem) que pennite a admis
sao de professores, técnicos e cientistas 
estrangeiros pelas universidades brast
Ieiras e concede autonomia às Instill.llç6-
es de pesquisa cientifiCa e tecnológica. 

Autor: Senador Darcy Ribeiro 

1 - Relatório 

Retoma a esta Comissão a Proposta de Emen
da à Constituição n2 61, de 1995. TIVemos já a opor
tunidade de emitir parecer favorável à matéria Con
tudo, a apresentação do Substitutivo do Senador 
Hugo Napoleão exige que a Comissão de Consliti.i
ção, Justiça e Cidadania se manifeste novamente. 

A PEC n2 61195 acrescenta dois parágrafos ao 
art 207 da Lei Maior. O primeiro permite que as uni
versidades admilam em seus quadros professores, 
técnicos e cientistas estrangeiros, na fonna da lei. O 
segundo estabelece que vale para as instill.lições de 
pesquisa científica e tecnológica o disposto no referi
do artigo do texto constitucional, a saber: a autono
mia didátiCCH:ientífica, administrativa e de gestão fi
nanceira e patrimonial; a indissociabilidade entre en-

sino, pesquisa e extensao; e a faculdade de admitir 
cientistas estrangeiros. · 

Aponta o Senador Hugo Napoleão sua inteira 
concordância com a pennissão dada peta PEC à ad
rnissao de professores, pesquisadores e técnicos 
pelas universidades e Instituições de pesquisa cien
tilica e tecnológica públicas. Ressalva, porém, que a 
redação dada ao parágrafo segundo da proposta 
apresenta talhas que poderiam comprometer sua 
aplicação. 

Com efeito, é preciso concordar com suas ob
seM!ções de que não cabe exigir indiscriminada
mente de todas as instill.lições de pesquisa a indis
sociabifldade entre a pesquisa, o ensino e a exten
são. Ainda que muitas instituiÇÕes de pesqlisa tam
bém se dediquem ao ensino e à extensão, a exigên
cia de associação das três tarefas é especifica das 
universidades. 

Também não convém conceder autonomia di
dática a todos os institutos de pesquisa, já que mLi
tos deleS"rr.ID se dedicam ao ensino ou possuem 
pou;a tradição na área. . 

Por fim, exatarnente pela diversidade de situa
ções desses institutos, alguns tradicionais e respei
táveis, outros ainda dando seus primeiros passos, 
não seria aconselhável estender a todos eles, auto
maticamente, as prerrogativas da autonomia admi
nist!a!iva-8 de gestão financeira e patrimonial. 

Embora essas observações sejam corretas, 
duas considerações orientam o voto deste parecer. 

Inicialmente, é tão inadequado proibir a contra
tação de professores e cientistas estrangeiros pelas 
universidades e insliti.ições de pesquisa públicas, 
que a aprovação da PEC se apresenta como urgen
te. Nos meios universitários é grande a expectativa a 
respeilo da matéria. Um número considerável de 
professones e cientistas estrangeiros, aprovados em 
concursos públicos, aguarda a aprovação e regula
rnenlação da PEC para negularizar sua situação pro
fissional. Qualquer mudança que se promova na ini
ciativa acarretará a necessidade de seu retomo à 
Câmara, para votação em dois rumos. O extraortli-
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nário avanço do conhecimento do nosso tempo não 
recomenda adiamentos da inserção mais plena do 
Brasil no intercâmbio científico internacional. 

Por outro lado, a Proposta de Emenda à Cons
tituição nº- 233195, de iniciativa do Poder Executivo, 
ainda em tramitação na Câmara dos Deputados, 
corrige as impropriedades apontadas no § 22 da 
PEC f10. 61/95, ao estipular que: 

"A lei poderá estender às demais insti
tuições de ensino superior e aos institutos 
de pesquisa diferentes graus de autonomia" 

Como o § 22 da PEC no. 61/95 precisará ser re
gulamentado, suas dificuldades de aplicação P,Ode
rão ficar suspensas até que o Congresso Nacional 
delibere sobre a PEC de iniciativa do Presidente da 
República. 

H-Voto 

Ante o exposto, votamos pela rejeição do 
Slbstitutivo à PEC no. 61/95, ainda que seu valor 
mereça o nosso reconhecimento. 

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 1996. 
-lris Rezende, Presidente- Darey Ribeiro, Relator 
- Lúcio Alcântara - Pedro Simon - Roberto Frei-
re - Espericllão Amin - Guilhenne Palmeira- Jef
ferson Peres - Arlindo Porto- Eduardo Su pllcy -
Luiz Alberto - José Eduardo Outra - Ramez Te-
bet- Bernardo Cabral. · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O pare
cer lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Valmir Cam
pelo. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 103, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, sejam pres

tadas pelo Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Malan, as 
seguintes informações: 

1 • Quais as providências que Secretaria da Re
ceita Federal adotou para efetivar o disposto no art 
976 do Decreto n2 1.041. de 11 de janeiro de 1994, 
que obriga aos serventuários da Justiça responsá
veis por Cartórios de Notas ou de Registro de Imó
veis, Titulas e Documentos a fazer comunicação à 
Secretaria da Receita Federal dos documentos la
vrados, anotados, averbados ou registrados em 
seus Cartórios e que caracterizem aquisição ou alie
nação de imóveis por pessoas ffsicas? 

2. Qual o forrmiário padronizado e qual o pra
zo definido pela Secretaria da Receita Federal para 

que esta comunicaç<lo seja feita? A Secretaria da 
Receita Federal utiliza estes dados para fazer cruza
mentos de dados no sentido de verificar a veracida
de das declarações de bens das pessoas físicas? 

3. Em caso negativo, quais as razões para a in
definição destes critérios tendo em vista que esta 
obrigação está estabelecida em lei desde 197 4, atra
vés do Decreto-Lei n" 1.381? 

4. Qual o montante arrecadado através do Im
posto sobre a Renda das Pessoas Ffsicas, para os 
contribuintes que têm renda mensal média entre 1 e 
5 salários mínimos, 5 e 10 salários mínimos, 1 o e 20 
salários mínimos, 20 e 50 salários mínimos, 50 e 
100 salários mínimos e mais de 100 salários míni
mos, nos anos compreendidos entre 1990 e 1995? 
Qual o número de contribuintes em cada uma das 
faixas de rendimento adma especificados? 

5. Quais as medidas adotadas pela Secretaria 
da Receita Federal, visando reduzir a sonegação e 
elisão tributária dos contnbuintes pessoas físicas? 

Justificação 

O sistema tributário brasileiro continua se . ca
racterizando pela regressividade dos impostos, pos
sibilitada principalmente pelos mecanismos de sone
gação e pela alta incidência de impostos indiretos 
quando comparados com os impostos diretos arre
cadados. Este requerimento visa esclarecer os es
forços que têm sido apicados pela Secretaria da Re
ceita Federal no sentido de reduzir os níveis de eva
são tributária no recolhimento do Imposto sobre a 
Renda das Pessoas Fisicas, bem como o nível de 
progressividade verificado neste imposto, conside
rando-se os valores efetivamente arrecadados nos 
Últimos 5 anos. 

Um dos instrumenlas que poderiam ser utiliza
dos com bastante eficácia pela Secretaria da Recei
ta Federal em seu esforço de combate à sonegação 
tributária já está previsto no arcabouço legal desde 
1974, mas as infonnações relativas à plena aplica
ção do disposto na Lei não estão plenamente escla
recidas. Neste sentido, o cruzamento de informaçõ
es sobre as aquisições e alienações de bens imó
veis com os dados constantes no cadastro de bens 
da Receita Federal é fundamental para a correção 
de possíveis distorções verificadas no sistema 

Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 1996. -
Senador Eduardo Suplicy. 

(A Mesaparadecisão) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos.) - O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci-
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são, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimen
to Interno. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 
pelo Sr. 1' Secretário em exercício, Senador Valmir 
Campelo. 

São lidas os seguintes: 

REQUERIMENTO 1\12104, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nas termos do arl 21 O (incisa 2 e § 

1º) do Regimento Interno do Senado Federal, seja 
transcrito nos anais desta Casa texto da artigo em 
anexa, ptblicado no jornal Tribuna da Imprensa, de 
1 0-11 do C{)rrente, no qual o jomaiiste Hélio Fernan
des homenageia a memória do Senador Nelson Car
neiro. 

Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 1996. -
Senador Gilberto Miranda. 

REQUERIMENTO 1\12105, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos das arl21 o, (inciso 2 e§ 

1º) do Regimento Interno da Senado Federal, seja 
transcrito nos anais desta Casa texto do artigo em 
anexo, intitulado O Plano Real e seus dois Brasis, 
de autoria do prefeito de São Paulo, Paulo Salim 
Maluf, originariamente pwlicado no jornal O Globo, 
de 12 do corrente 

· Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 1996. -
Senador Gilberto Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _ De 
acordo com o art. 21 O do Regimento Interno, os re
querimentos serão submetidos ao exame da Comis
são Diretora, devendo ter a tramitação iniciada a 
partir de 15 do corrente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)_ Sobre a 
mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1" Se
cretário em exercício, Senador João Rocha 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO 1\12106, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Com fundamento na alínea a do arl 256 do 

Regimento Interno do Senado Federal, n)queiro a 
Vossa Excelência a retirada da Proposte de Emenda 
Constitucional nº 16, de 1995, de minha iniciativa, 
que dã nova redação a dispositivos do Capítulo 11, 
do Título VI, da Constituição Federal, a fim de nela 
introduzir aperteiçoamentos e posterior reapresenta
ção sob novo ütulo e conteúdo. 

Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 1996. -
Senador Pedro Simon. 

REQUERIMENTO 1\12107, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Com fundamento na alínea a do arl 256 do 

Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a 
Vossa Excelência a retirada do Projeto de Lei do Se
nado nº 30, de 1995 - Complementer, de minha au
toria, que estabelece critérios para a elaboração e 
avaliação participativa dos documentos de que tratem 
os incisos I, 11 e III do art. 165, da Constituição Federal, 
e dã outras providências, a fim de nele introduzir 
aperfeiçoamentos e poSterior reapresentação. 

Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 1996. -
Senador Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _ Os re
querimentos serão publicados e incluídos em Ordem 
do Dia, oportunamente, nas termos do disposto na 

.art. 256, § 2", b, 2, do Regimento Interno, devendo 
ter sua tramitação iniciada a partir da dia 15 do cor
rente. 

. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _ A Pres~ 
dêncía recebeu do Banco Central do Brasil o Ofício nº 
430/96, de 12 do corrente, por meio do qual encam~ 
nha ao Senado relação das operações de Antecipação 
de Receita Orçamentária (ARO) autorizadas no mês 
de janeiro de 1996. (Diversos rll 16, de 1996) 

O expediente vai à Comissão de Assuntos 
Económicos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _A Presi
dência recebeu a Mensagem rll 121, de 1996 (nº-
147196, na origem), de 12 do corrente, por meio da 
qual o Senhor Presidente da República, nos termos 
do arl 4" da Resolução rll 7, de 1992, do Senado 
Federal, encaminha cópias das versões do acordo 
assinado entre o Governa da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Italiana para 
consolidação da dívida externa brasileira, firmado 
em 30 de dezembro de 1995. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)_ A Presi
dência recebeu a Mensagem rll 122, de 1996 (nº-
145/96, na origem), de 12 do corrente, por meio da 
qual o Senhor Presidente da República, nos temnos 
do arl 4" da Resolução nº 7, de 1992, do Senado 
Federal, encaminha cópias das traduções juramen
tadas referentes à implementação dos acordos bila
terais entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Japão a respeita do reescaio-
namento de divida brasileira · 

A matéria, anexada ao Processada da Mensa
gem rll 270, de 1995, vai à Comissão de Assuntos 
Económicos. 
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O Sr. Júlio Campos, 2'l Vice _ Presi
dente, deixa a cadeira da presidéncia, que é 
ocupada pelo Sr. Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) _ Hã 
oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio 
Campos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) _ Sr. 
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, um dos mais im
portantes instrumentos de política económica para o 
desenvolvimento é um sistema tributário adequado, 
que não introduza distorções nos processos da, eco
nomia, nem gere tensões entre os grandes agentes 
econômicos. 

Os sistemas tributários modernos são primor
dial mente neutros, não interferem nas decisões de 
investir, nem no grau de integração dos diversos se
tores econélmicos, ou seja, não obrigam os empre
sários a mudar de ramo ou atividade econõmica. 
'lem a realizar fusões ou incorporações em decor
rência do nível de tributação. 

Defendemos para o Brasil um sistema tributário 
moderno, perfeitamente integrado com os objetivos 
do desenvolvimento econõmico e social, que mante
nha um alto grau de neutralidade, que não introduza 
distorções econômicas, nem prejudique a livre inicia
tiva empresarial. · . 

Não poderia ser outro o meu posicionamento, 
como membro do Partido da Frente Liberal, que, jã 
no próprio Manifesto de constituição, elegeu a livre 
iniciativa como· prioiidade básica, corno pilar do de
senvolvimento nacional. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o atua1 
sistema tributário nacional, infelizmente, estã muito 
afastado do modelo necessário ao nosso desenvol
vimento, pois permite guerras fiscais entre Estados, 
cria grande número de obrigações tributãrias aces
sórias, obriga as empresas a manterem imensos de
partamentos destinados exclusivamente a atender 
obrigações tributárias principais e acessórias, gera 
uma enormidade de normas complementares, de 
portarias, circulares, instruções normativas, parece
res, decisões de várias instâncias, dificultando a vida 
de todos quantos desejam produzir, gerar renda, ge
rar emprego e pagar os impostos. 

O Congresso Nacional precisa urgentemente 
examinar a grave questão da reforma tributária, sob 
pena de o Brasil se atrasar em relação não apenas 
aos seus vizinhos do Mercosul, mas, principalmente, 
na competição internacional, em que o custo dos !ri-

butos é um enorme componente adicional a se agre
gar ao assim chamado custo Brasil, jã elevadíssimo. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, todas 
essas distorções que significam, efetivamente, o au
mento de carga trihutãria aparecem muilas vezes 
sob a forma disfarçada de mudanças nos cronogra
mas de recolhimento, com a diminuição dos prazos 
de recolhimento dos tributos. 

Esquece a administração tributária que a em
presa, corno qualquer entidade económica e admi
nistrativa, precisa de um horizonte mínimo para rea
lizar seu planejamento, para adequar seu modo de 
operar às condições existentes no mercado. 

- Assim, além dos investimentos fixos_ compos
tos pelo conjunto de imóveis, máquinas, equipam.en
tos, instrumentos e bens destinados ao desenvolvi
mento normal das atividades empresariais _ , os em
presários são obrigados a realizar imobilizações fi
nanceiras equivalentes ao montante médio de des
pesa de custeio de seus empreendimentos, a fim de 
pagar fornecedores, realizar despesas operacionais, 
manter estoques de matérias-primas, materiais se
cundários e estoques de produtos acabados e em 
elaboração, pagar folha de pessoal e, naturalmente, 
os tributos, que não são poucos em nosso País. 

Essas imobilizações financeiras, componentes 
do capital de giro das empresas, justamente com um 
montante de investimentos fixos, correspondem a 
recursos pertencentes aos empresários, recursos 
esses que devem ficar de certa forma imobilizados, 
sob pena de a empresa não ter estabilidade, ser ob
rigada a recorrer a empréstimos bancãrios de juros 
elevados _ por que não dizer demais elevados neste 
momento_ ou a fazer novas chamadas de capital 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, não se 
pode administrar levianamente algo importante 
corno a estrutura financeira de uma empresa, nem 
tampouco mudar constantemente o montante de re
cursos rrecessãrios ao desenvolvimento normal do 
empreendimento. 

Esses montantes correspondem a decisões 
empresariais importantes, tomadas levando-se em 
conta um horizonte de médio e longo prazos, que 
não devem ser afetadas por mudanças bruscas na 
legislação tributária ou por maior furor de arrecada
ção. 

Os empresários precisam de regras estãveis, 
de tributos definidos, de preferência de impostos ve
lhos, por todos conhecidos, ao longo do tempo. 

No momento em que as autoridades tributãrias, 
unilateral e extemporaneamente, modificam as re
gras do jogo, fazem alterações, para pior, no crono-



584 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

grama de recolhimento de tributos, aumentam ali
quotas ou criam novos tributos, essas autoridades 
estão causando perturbações e desequilíbrios nos 
fluxos de entrada e saída de recursos das empre
sas, criando dificuldades que podem levar as empre
sas à concordata ou, até mesmo, à falência, princi
palmente aqueles contribuintes que não ingressam 
na clandestinidade, que não abraçam a sonegação e 
procuram cumprir corretamente suas obrigações tri
butárias. 

Em um sistema tributário adequado, em que a 
tributação não representa um entrave ao desenvolvi
mento normal das atividades empresariais, os pra
zos de recolhimento dos tributos devem estar em 
consonância com as práticas comerciais normais, 
com os prazos de venda geralmente utilizados, a fim 
de não gerar pre&:ões descabidas sobre o capital de 
trabalho das empresas. Lamentavelmente, isso não 
vem ocorrendo no Brasil. 

É impossível a um empresário financiar o défi
cit do Tesouro, antecipando tributos referentes a 
vendas cujas receitas ainda não ingressaram no cei
xa da sua empresa. 

Isso contraria o princípio tributário das bases 
correntes, em que o fluxo de pagamento do tributo 
deve se ajustar, adequar e estar em consonância 
com o fluxo de receita correspondente, em que se 
paga à proporção que se obtém determinado rendi
mento. 

Por isso, Sr. Presidente. Srs. Senadores, primei
ro o rendimenlo, depois o tributo; nr.n::a o inverso. 

Esse tipo de prática. ao longo do tempo, des
capitalizaria as empresas, geraria prejufzos financei
ros elevados, obrigaria empresas a encerrar ativida
des, a mudar de ramo, dentre outras distorções eco- · 
nômicas absurdas. 

A própria liberdade econômica e a liberdade 
contratual, constitucionalmente asseguradas, fica
riam prejudicadas pelo abuso no poder de tnbutar, 
pois a tributação violenta pode significar a morte de 
empresas e, até mesmo, de pessoas. 

Todos sabemos que o Governo Federal se en
contra em dificuldades orçamentárias, que necessita 
de recursos para financiar o gasto público, mas nada 
disso justifica a adoção desse tipo de medida, que, 
num primeiro momento, compromete o capital de 
giro das empresas, em seguida, liquida a fonte gera
dora de renda. a saúde econõmica das empresas e, 
posteriormente, provoca a redução da própria arre
cadação tributária. 

Ainda nesta semana vimos o Secretário do Te
scuro Nacional, Dr. Murilo Portugal, em uma entre-

vista às emissoras de rádio e televisão e à imprensa 
escrita deste País, lamentando o déficit financeiro do 
mês de janeiro último. Disse ele que a receita tribu
tária estava aquém da despesa ocorrida no mês 
passado. Isso não significa que o Governo queira já -
tomar atitudes e fazer que as nossas empresas an
tecipem os impostos que devem ser recolhidos. 

Como se vê, os objetivos desejados pela admi
nistração tributária podem até ser atingidos num cur
to-prazo, mas no médio e no longo prazos os efeitos 
negativos são maiores, os objetivos não são atingi
dos, ficando demonstrada a irracionalidade desse 
tipo de política tributária 

Os próprios Governos estaduais vivem mo
mentos como esse, fazendo antecipações e mais 
antecipações de receitas, o que causa, depois, pre
juízo no pagamento de tributos ao sistema bancário 
brasileiro, devido aos juros. 

Os aluais prazos de recolhimento do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (!PI) e também do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) têm obrigado as empresas a pagar os im
postos antes de terem a receita eletiva de suas ven
das, numa verdadeira negação de todos os princí
pios tributários modernos, em que a tributação deve 
ser neutra. simples e transparente. 

Lamento profundamente que isto esteja ocor
rendo não só no Governo Federal mas também em 
quase todos os Governos dos Estados da Federa
ção e também em quase todos os Municípios brasi
leiros. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, em épocas de 
inflação alta, ainda se poderia admitir que o Estado 
diminuísse os prazos de recolhimento dos tributos, a 
fim de preservar a receita tributária da corrosão infla
cionária. 

Mas no aluai momento de estabilização econô
mica, em que a inflação deste mês deverá chegar a 
no maximo 1%, isso é inadmissível. 

No aluai momento de estabilização econômica, 
diminuir prazos de recolhimento representa um au
mento real de carga tributária e uma pressão desca
bida e inaceitável sobre a atividade empresarial. 

E não falo só em nome dos empresários do 
meu Estado, do Mato Grosso, mas em nome de to
dos os empresários brasileiros, hoje sacrificados por 
essa enorme carga tributária que o País, os Estados 
e os Municipios lançam sobre as suas costas. 

Um exemplo ti pico de que devemos pensar di
ferente, de que devemos mudar, no Brasil, ocorreu 
ontem, em São Paulo, onde os metalúrgicos, sentin
do que estava havendo uma diminuição muito gran-
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de no número de empregos nessa área, resolveram 
fazer um novo modelo de leis trabalhistas, inovando 
em um acordo firmado entre o Sindicato dos Meta
lúrgicos de São Paulo e oito sindicatos patronais. 

Isso serve, agora, de referéncia para nós, Con
gressistas, mudarmos a antiquada legislação traba
lhista do País. Hoje, um empregado carrega um cus
to de 1 02% do seu salário, ou seja, o custo, para 
uma empresa, de um trabalhador devidameute re-
gistrado é de 1 02% do seu salário. Enquanto vergo
nhosamente o Brasil paga R$100 de salário mínimo, 
o cidadão que ganha R$1 oo custa R$202 para o seu 
empregador. 

O que acontece? Maus S81ártos e muitos im-
postos. Por isso, nesta oportunidade, defendo uma 
reforma tributária no Pafs. 

Quero me congratular com os metalúrgicos de 
São Paulo, por terem en~ndido que, inde
pendentemenrte do Governo, ~dependentemente da 
atitude que estamos tomando aqui no Congresso, a 
de não votarmos rapidamente uma nova legiSlação 
trabalhista para o País e de continuarmos a obede
cer à Consolidação das Leis do Trabalho de algu
mas dezenas de anos atrás, deveriam firmar um 
acordo. Eles têm plena razão ao lazer a tentativa de 
legalizar um novo acordo trabalh~Ja neste País. 

O Sr. Casilclo Maldaner _V. Exª me eoncede 
um aparte, nobre Senador? 
_ O SR. JÚLIO CAMPOS_ Com muito prazer, 

Senador Casildo Maldaner. 

O Sr. Casildo Maldaner _Gostaria de cumpri
mentá-lo no momento em que analisa uma situação 
tão palpitante para o País. Ainda na última semana 
eu falava também, dessa tribuna, da necessidade 
que há de se fazer para que a infonnalidade apare-
ça, ponque no País, hoje, há um estimulo para que a 
informalidade não fique às claras, em razão da car
ga que existe sobre as nossas empresas, sobre o 
setor produtivo em todos os sentidos, quer sobre os 
artigos e mercadorias, quer sobre o tralbalho. Como 
V. Ex• citou há pouco, o custo é de 1 02%. Isso esti
mula a informalidade. Precisamos criar mecanismos 
para que todos possam trabalhar às claras, tranqüi
lamente. Essa é a grande solt.ção para o País. Há 
hoje uma carga variada de contribuições. São apro
ximadamente sessenta tipos de taxas e impostos so
bre a mencadoria e sobre o trabalho. Precisamos en
contrar outros caminhos. Cumprimento-o, ponque V. 
Exª não menciona os dados relativos apenas ao Es- -
tado de Mato Grosso, mas o faz em relação a todo o 
Brasil. Como representante do Sul, endoss6_o pro
nunciamento que faz V. Ex• hoje nesta Casa. 

O SR. JÚLIO CAMPOS _ Muito obrigado, Se
nador Casildo Maldaner. Afirmo que, em deconnência 
desse novo acordo coletívo lançado ontem em São 
Paulo, pelo Sindicato dos Metalúrgicos, quarenta mil 
novos empregos surgirão no mercado metalúrgico 
do País. t: disso que precisa o Brasil. O meu Estado, 
que é essenciaJmente agropecuário, já começa a 
sentir a crise do desemprego, já começa a ter dificul
dades para gerar novos empregos. No mercado bra
sileiro, segundo análise feita pela imprensa, temos 

- que gerar, por ano, para os novos brasileiros na fai
·xa dos 16 aos 25 anos, dois milhões de novos em-
pregos. Tendo em vista o nível de crescimento que o 
País apresenta, não vamos gerar nem sequer a me-
tade disso, o que agrava seriamente o desemprego. 

Precisamos inovar em termos de legislação tra
balhista para gerar novos empregos. O acordo firma
do ontem em São Paulo deve servir para que a Na
ção albra os olhos e para que nós, Congressistas, 
possamos acordar e estudar nova legislação tralba
lhista para o País. Devemos fazer com que haja me-
nos burocracia e que haja um custo menos elevado 
para a contratação de um operário. 

Ainda ontem à noite escutei o pronunciamen
to do Presidente Fernando Henrique Cardoso em 
que se referia a um programa que está lançando 
para o Nordeste através do Banco do Nordeste do 
BrasiL O programa consiste na geração de um 
novo emprego com a utilização de apenas R$2 
mil. Isso nos mostra que podemos, mediante a 
adoção de medidas simples, gerar novas frentes 
de trabalho, ou seja, financiando um pequeno car
ro de pipoca, um pequeno comércio, ou um peque-
no incentivo ao turismo, uma vez que aquela re-
gião recebe muitos turistas. Medidas como essas 
possibilitarão que aquele cidadão sem emprego 
permanente possa fazer com que sua microempre-
sa funcione, pode aumentar seu capital, gerando 
mais empregos para o País. 

Termino meu pronunciamento com um apelo 
no sentido de que, em beneficio do desenvolvimen
to nacional, da geração de empregos, tão necessá
ria para o nosso povo, em beneficio da própria ra
cionalidade da economia e da tributação do País, o 
Sr. Ministro da Fazenda, juntamente a toda a área 
económica, examine a grave questão dos prazos de 
recolhimento dos tributos federais para que possa
mos ter empresas fortes e regras tributárias tecn ica
riiente corretas, justas e equitativas. Essas mesmas 
regras adotadas para os impostos federais devem 
também ser adotadas em nível de impostos esta
duais e municipais. 
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) _Com 
a palavra o nobre Senador Bernardo Cabral em per
muta com o Senador Jonas Pinheiro. 

S. Ex• dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. BERNARDO CABRAL ( _ AM. Pronun
cia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, setores importantes da opinião pú
blica e segmentos qualificados e privilegiados da Ad
ministração Federal sempre encararam com despre
zo, arrogância e criminosa insensibilidade as inúme
ras denúncias já formuladas contra a destruição da 
Amazônia. Para esses juízes de tanoaria, aqueles 
que alardeiam os crimes praticados contra o Amazo
nas são os xenófobos empedernidos, mendigos re
voltados com a pobreza em que vivem, oportunistas 
de plantão e profetas do apocalipse. Raros são os 
formadores de opinião pública, poucos são os admi
nistradores do País que têm encarado com serieda
de as queixas que brotem dos igarapés mais recôn
ditos do meu Estado contra esse processo de suca
teamento de uma das mais ricas e produtivas regiõ
es deste planeta. Na maioria dos casos. nossos re
clamos são recebidos e analisados com olímpica in
diferença ou indisfarçável ~tipatia, como se estivés
semos vendendo o nosso País e não lutando pela 
manutenção de suas fronteiras. 

Não me incomodo de carregar sobre os om
bros o peso desses adjetivos pejorativos. Prefiro fi
car em paz com minha consciência de amazonense 
e de brasileiro contra todos os dispêndios a me cur
var a ensandecida predação do meu Estado. 

Digo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, por
que não me envergonho de ser coererrte e honesto 
comigo mesmo em dizer alto e bom som, sob o risco 
de ser considerado fantasioso, visionário e oportu
nista, que o Amazonas está outra vez à mercê de in
teresses internacionais escusas e com sua sobrevi
vência como parte inalienável do território brasileiro 
gravemente ameaçado. 

Deixemos de lado os sofismas, abandonemos 
as conjecturas e argumentos facciosos e encaremos 
os fatos como eles são: reais e, como conseqUência 
natural da realidade, extremamente dolorosos. 

Lamentavelmente, o amazonense está perden
do o direito de continuar a ser amazonense, de per
manecer a ser brasileiro, de ser dono da sua própria 
casa, da água que bebe, do ar que respira, do ali
mento que extrai de suas matas e~ de seus rios. O 
amazonense está sendo humilhado pelos interesses 
internacionais e traído pelos trânsfugas encastela
dos em cargos importantes da administração pública 

e paulatinamente vai se tomando estrangeira. em 
sua própria terra. 

Desenvolve-se hoje no Amazonas, sob os 
olhares complacentes e, por que não dizer acumpli
ciados, de algumas de nossas autoridades, uma in
vasão organizada de suas terras. O êden que Deus 
nos concedeu e pelo qual temos zelado por inúme
ras gerações está sendo sub-repticiamente pilhado 
por estranhos, não com intuito de mantê-lo, mas sim 
para dilapidã-lo. 

Alemães, suíços, japoneses, coreanos, 
americanos, transitam livremente pelos rios ama
zonenses, demarcando terras em nome de em
presas multinacionais. Com a empáfia de con
quistadores, invadem atracadouros particulares 
para desembarque de seus trabalhadores, que 
adentram pela mata, abrindo imensas picadas, 
destruindo o meio ambiente. Arrogantes, não 
agradecem com um simples bom-dia o favor 
prestado pelos moradores da região. São os no
vos donos, os poderosos e fazedores de um 
mundo novo, desconhecendo regras, impondo 
deveres, sem o reconhecimento dos direitos que 
hã séculos prevalecem na região. 

Reis da selva, protegidos pela burocracia esta
tal, estabelecem com seus próprios mandamentos, 
profbem a pesca e a caça em uma região onde a 
alimentação é uma dádiva da natureza. Embasados 
no poder do dinheiro, nas malditas dMsas que nos 
empobrecem ao invés de nos enriquecer, esses in
vasores estão no início de um processo de genocí
dio da região arnazônica. Não sou fantasioso, Sr. 
Presidente, Sr% e Srs. Senadores, estou sendo 
apenas realista. 

O Sr. Josaphat Marinho _ Permita-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL _ Ouço V. Ex" 
com muito prazer. 

o Sr. Josaphat Marinho _ Só para acentuar, 
imagine V. Exa o que irá acontecer, daqui por diante, 
depois da liberação da navegação de cabotagem. 

O SR. BERNARDO CABRAL _ Sem dúvida 
nenhuma, e vou chegar lá 

As populações mais humildes do interior do 
Amazonas, onde é mais presente a ação predadora, 
não estão podendo mais comer daquilo que Deus 
lhes deu. 

O que mais me revolta, no entanto, não é a fa
cilidade que o País vem concedendo a esses espo
liadores de nossas riquezas naturais, a esses san
guessugas da grandeza amazõnica O que me deixa 
atõnito é a dificuldade que o Governo interpõe ao 
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nativo da Amazônia para se manter em seu meio am
biente. Aos estrangeiros, tudo é permitido, desde a tra
mitação meteórica na concessão de títulos de proprie
dade, até o transporte rápido de seus equipamenlos e 
insumos. Ao caboclo amazonense, ao pequeno sitian
te, avolumam-se as restrições e as dificuldades. 

Para ornamentar meu raciocínio, apresentaria 
como exemplo ti pico dessa autofagia o caso de um 
humilde e ao mesmo tempo habitante dos grotôes 
amazónicos. Refiro-me ao drama que vem sendo vi
vido pelo meu coestaduano e amigo dilato, José Hé
lio Leite Barbosa, dono de um pequeno sítio na Boca 
do Caribé, Rio Uatumã, Município de ltapiranga. Há 
15 anos, Hélio tira de sua pequena propriedade, 
com sacrifícios inauditos, o alimento para si e sua la
mm a Não vou entrar em detalhes sobre o que esse 
corajoso amazonense teve que lutar para domar a 
terra. Há 15 anos, ele tem convivido com as intem
péries, com a malária, com as doenças tropicais, 
com o mau humor dos rios, com os mosquitos e toda 
espécie de desconforto. Direi apenas que ele lutou o 
bom combate e venceu a dura competição. Contra a 
terra, mas não contra a burocracia 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, por in
crível que pareça, até hoje, passados quinze anos, o 
sítio de José Hélio, míseros 150 hectares tomados 
pelo suor e pelo trabalho estalante à selva indigna
da, ainda não foram demarcados pelo órgão compe
tente. Ou seja, o valente amazonense tem sua terra, 
mas ao mesmo tempo não a tem. 

O Sr. Jefferson Peres Permite-me V. Exª 
um aparte, nobre Senador Bernardo Cabral? 

O SR. BERNARDO CABRAL _ Ouço o aparte 
do eminente Senador Jeffarson Peres. 

O Sr. Jefferson Peres T ai vez eu não tenha 
entendido_ estou me antecipando, pois V. Exª ainda 
não concluiu nem o seu pronunciamento, nem a car
ta _ , mas me permita perguntar qual é a ameaça 
que paira sobre esses caboclos, especificamente so
bre esse nosso conterrâneo. Ameaça externa de 
que tipo? Se é do lbama, que não deixa pescar, não 
deixa caçar? Se sãp empresas estrangeiras, quais? 
E o que isso tem a ver com navegação de cabota
gem? Isso parece um samba de crioulo doido! Por
que navegação de cabotagem não tem nada disso, 
não ameaça em absolutamente nada o caboclo. En
tão, vou esperar que V. Ex"- conclua para poder me 
pronunciar. 

O SR. BERNARDO CABRAL_ Quanto à parte 
da cabotagem, o eminente Senador Josaphat Mari
nho, com a inteligência e a lucidez que tem, que é 
paralela com a de V. Ex•, haverá de dar a resposta. 

Quanto à dificuldade, é que esses próprios ca
boclos não conseguem registrar sua terra, medi-la, 
demarcá-la, porque o órgão competente não permi
te. No entanto, para os grandes grupos que para lá 

~ vão, em segundos, minutos, horas, estão prontos 
para isso. 

Ou seja, um homem que, durante quinze anos, 
amanha a sua terra com dificuldade, com imensa e 
gritante dificuldade, tenta, junlo ao órgão competen
te, e não lhe dão. Enquanlo isso, esses grupos inter
nacionais estão invadindo a área, inclusive a dele, 
sem pedir licença. 

Em outras palavras, o amazonense que lá está 
ao longo da sua vida não consegue ter a sua terra 
registrada de forma organizada, e os que a têm não 
conseguem pagar o imposto, mercê dessa terrível 
burocracia para com os nossos coestaduanos, e fa
cilidade para os que vêm de fora. 

Assim, o ponlo nevrálgico deste meu pronun
ciamenlo é, mostrar que, ao longo do tempo, machu
cado pelas intempéries, desfraldando a sua bandeira 
ao sabor de todas as dificuldades, o amazonense 
continua sendo teimoso em ocupar a sua terra quan
do não lhe dão facilidadeS-

Se o eminente Senador Josaphat Marinho qui
ser dizer a V. ~. nobre Senador Jefferson Peres, já 
que V. ~ foi o Relator da Comissão da Cabota
gem, concedo a S. ExZ esta oportunidade, para em 
seguida voltar à matéria 

O Sr. Josaphat Marinho _ Senador, eu não 
cometerei a indelicadeza de interromper o discurso 
de v. Ex> para travar o debate com outro Colega! 
Dei um aparte. As conseqüências da livre cabota
gem no País e, ~cularmente, na Região Amazãni
ca vão se definir no tempo próprio. A experiência vai 
mostrar quanto é perigoso abrir ao estrangeiro a li
vre penetração pelo interior de nosso País, inclusive 
através de suas águas. Isso está à vista de quaiquer 
pessoa 

O Sr .. _J_effe::s_cn Peres-_ No século passado .... 
O SR. BERNARDO CABRAL_ Só um minuto, 

eminente Senador. 
Quero apenas dizer ao eminente Senador Jo

saphat Marinho que, cada vez que posso fazer um 
pronunciamento desta tribuna e duas figuras como 
as de V. Ex'tl dão as suas achegas, só o enrique
cem. 

Concedo o aparte ao eminente Senador Jeffer
son PereS-

O Sr. Jefferson Peres _ Antes de propriamen
te me reportar ao pronunciamenlo de V. Ex", Sena
dor Bernardo Cabral, gostaria de dizer que, no sécu-
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lo passado, Tavares Bastos defendia ardorosamente 
a abertura dos portos do rio Amazonas à navegação 
internacional, que eram inteiramente fechados. Na 
linguagem da época_ não me recordo qual_ Tava
res Bastos foi considerado entreguista. A abertura 
da Amazônia à navegação internacional seria uma 
catástrofe, porque ela seria oclJ!)ada. Hoje o mais 
belo monumento da capital do Amazonas está lá na 
Praça de São Sebastião _ V. Ex"- sabe que Tavares 
Bastos para nós é um herói. O futuro mostrou que 
ele tinha razão. Mas, nobre Senador Bernardo Ca
bral, o problema que V. Exª aborda é muito impor
tante. O nosso caboclo, na verdade, é um grande 
sofredor, porque sofre a ação dos grandes grupos _ 
estrangeiros ou brasileiros, não importa. Por um 
lado, vê-se espoliado na sua terra, no seu patrimõ
nio; em vastas áreas, está sendo ameaçado agora 
por uma demarcação, ao meu ver, exagerada em al
gumas reservas indígenas. como é o caso dos Ticu
nas, no Alto Solimões. Lá caboclos que estão na ter
ceira ou quarta geração estão ameaçados de expul
são, para que a terra seja integrada a elites com as 
quais eles convivem há muito tempo, pacificamente, 
por erro de demarcação. Veja V. Ex"' que tudo sere
sume numa coisa: é a falência do Estado brasileiro. 
É. a falta de autoridade, é a falta de meios efetivos 
para que se exerça a fiscalização, o que deixa o ho
mem da região realmente inerme diante de todas es
sas ameaças. Meus parabéns pelo pronunciamento 
de V. ~. que é um brado de alerta em defesa do 
nosso sofrido homem do interior. 

O Sr. Lauro Campos_ Permfle-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL _Veja, Senador 
Jefferson Peres_ antes de conceder o aparte, o que 
farei imediatamente, ao eminente Senador _Laura 
Campos e ao eminente Senador Eprtacio Cafeteira_ 
' como é que -$é pode explicar que um nativo, con
terrâneo nosso, seja ridicularizado dessa maneira? 
De que maneira? Ora, enquanto os grupos interna
cionais, que invadem a Amazônia _e aqui é preciso 
distinguir daquele que vem colaborar e contribuir 
com a Amazônia; quando digo grupos internacio
nais, refiro-me àqueles que invadem, em tempo re
corde, as nossas terras e com muito mais rapidez 
conseguem os tflulos de propriedade. Ora, como é 
que se pode justificar essa injustiça social? Corno é 
que podemos silenciar_ e quando digo nós não só 
os amazonenses, os brasileiros que aqui nos encon
tramos _ diante de tantas agressões ao nosso costu
me, ao nosso território e à nossa honra, não só de 
amazonense mas de brasileiro? Essa é a pergunta 

que faço e, ao fazê-la, concedo o aparte ao eminen
te Senador Laura Garnpos. 

O Sr. Laura Campos _ Eminente Senador 
Bernardo Cabral, sin1o dar fazer um aparte a V. Exª, 
porque, ao fazê-lo, eslou interrompendo essa peça· 
tão bem montada, tão bem trabalhada, que é o dis
curso de V. Ex"-. 

O SR. BERNARDO CABRAL V. Exª inter-
rompe mas enriquece; portanto, fico muito feliz em 
poder ouvi-lo. 

O Sr. Laura Campos _ Muito obrigado. O dis
curso de V. Exª tem dois aspectos muito importan
tes. A maneira suave, tranqüila e amadurecida pela 
qual V. ~ o expõe, em contraste com o conteúdo 
que o Presidente Femando Henrique Cardoso cha
maria de radical. Quando Sua Excelência se deno
minou radical, em seu livro Modelo Polfüco Brasi
leiro, citou Marx, dizendo que radical é aquele que 
vai até a raiz, pois na raiz se encontra o homem. Se
nador, V. Ex& é radical em seu pronunciamento, por
que está indo às raízes do homem amazonense e 
procurando diagnosticar e apontar esse sofrimento, 
essa exploração, essa siluação em que se encontra 
o amaí:ônida. Gostaria de lembrar-lhe que antes de 
1865, quando nas Eslados Unidos se cogitou de ex
portar os escravos negros recém-libertados para o 
Amazonas, ... 

O SR. BERNARDO CABRAL Há inclusive 
uma obra nesse sentido do escritor James Brown. 

O Sr. Laura Campos _ Antes mesmo disso, 
chegou a Belém do Pará um navio ameaçador par
tindo daquele pais, um país que, naqueles velhos 
tempos de Hamilton, de Jay, de Jefferson, contava 
com 13 EstadoS federados e agora tem mais de 50 
estrelas na bandeira. Quem não temer esse expan
sionismo realmente está esquecendo tudo o que a 
História nos ensinou. Nesse sentido, congratulo-me 
com V. Exª. Sou mineiro e vi, nos anos 40, uma par
te enorme e riquissima do meu Estado, a Zona da 
Mata, ser dividida, retalhada em módulos que taram 
doados pelo governo aos parentes, amigos, vizinhos 
e iguais. Aquela modulação se repetiu, tempos de
pois, em outra escala no Paraná, no Amazonas, em 
Mato Grosso, onde as fazendas da Camacavi, da 
Volkswagen, as fazendas ganhas pelos banqueiros 
de São Paulo tomaram escassas, tal como aconte
ceu em Minas e no Paraná, as imensas terras dispo
níveis no Brasil. Elas são moduladas de maneira 
que se tomem escassas, que expulsem os ocupan
tes,· que têm que se tomar trabalhadores braçais e 
mal remunerados. Existe, realmente, a repetição de 
um modelo perverso. E nessa apropriaÇão do territó-
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rio nacional, com a expulsão dos posseiros e dos 
trabalhadores, realmente é preocupante a presença 
não do estrangeiro, mas do capital estrangeiro. O 
estrangeiro fica em seu país de origem, ao contrário 
do que aconteceu nos Estados Unidos quando os 32 
milhões de estrangeiros foram para esse pais. Aqui 
não! Eles não querem saber de vir para cá: eles 
mandam para cá o seu capital espoliativo, eles man
dam para cá os seus fobbies, eles mandam para cá 
os seus argumentos capciosos. Então, quero para
benizar V. Ex• pelo tema que está sendo desenvolvi
do com toda proficiência e profundidade que V. Exª 
sabe desenvolver. Muito obrigado. Desculpe-me o 
alongamento. 

O SR. BERNARDO CABRAL_ Quero agrade
cer a V. Ex•. porque é aí que reside a diferença en
tre o estrangeiro, como pessoa humana, e o capital 
estrangeiro que não tem pátria. O estrangeiro que 
finca raízes, que cria família, que trabalha, que está 
desenvolvendo o solo brasileiro é aquele que ficou, 
que construiu o nosso património. Temos portugue
ses. italianos. judeus. marroquinos, todos que se lo
calizaram naquela área do Amazonas e ali construí
ram o nosso Estado.~ 

O que nós condenamos é o capital selvagem, 
como bem diz V. Exª. ~ 

O Sr. Epitacio Cafeteira _ Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL _ Ouço V. Exª, 
nobre Senador Epitacio Cafeteira 

O Sr. Epitacio Cafeteira _ Nobre Senador 
Bernardo Cabral, ao contrário do nosso colega de 
Brasília, Senador Laura Campos, não estou aqui 
para me congratular com V. Ex•. Congratulo-me com 
o povo do Amazonas, que tem um representante 
como V. Ex•. que defende o cidadão da sua terra, o 
brasileiro que está lá na Amazônia, dando-nos co
nhecimento do sofrimento desses homens, dessas 
mulheres que, com as suas presenças, estão repre
sentando bandeiras fincadas e dizendo: aqui é Bra
siL Na realidade, a nossa região é muito sofrida, não 
apenas na Amazônia, não apenas na pré-Amazõnia, 
não apenas na-rêgião das caatingas ou na região do 
cerrado. Embora o Brasil seja um país de dimensões 
continentais, só se entra por São Paulo. Quem sai, 
por exemplo, de Miami para Roraima, em vez de via
jar X quilõmetros, viaja 3X, porque de Miami a São 
Paulo é duas vezes o percurso para Roraima, e 
maiS uma vez para ir de São Paulo a Roraima En
tão, se faz o percurso duas vezes. Então, ninguém 
vai ao Nordeste, ninguém vai ao Norte, ninguém 
vem nem mesmo a Brasma. É como se tivessem iei-

to um muro de Berr.m separando o Norte, o Nordes
te e até mesmo o Centro-Oeste dos outros pafses 
do hemisfério norte. Só entra no Brasil quem passar 
por São Paulo ou pelo Rio de Janeiro. O que importa 
é que nós, aqui, no Senado _ cada Estado tem três 
representantes _ , nos unamos. Aproveito para lazer 
uma convocação: que, no início da próxima legisla
tura, nos organizemos e olhemos a prioridade de 
uma região abandonada e que, em virtude do Mer
cosul, ficou sem condições de vender os seus pro
dutos para o sul do País, já que os produtos da Ar
gentina são muito mais baratos, muilo mais fáceis 
de chegar ao consumidor do que os nossos_ Então, 
nobre Senador Bernardo Cabral, parabenizo o povo do 
Amazonas pelo representante que nos mandou, por
que S. Exª está cumprindo o seu dever com seu povo. 

O Sr. Pedro Simon _ Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL_ Obrigado. Se
nador Epitacio Cafeteira É evidente que as palavras 
de V. Exª me emocionam. Quando não fossem sufi
cientes para o limite da emoção, elas se ampliam 
por ver que vou ter a honra de ser aparteado pelo 
Senador Pedro Simon. 

O Sr. Pedro Sünon _ Não há dúvida alguma 
de que V. Exª sempre que oct.pa a tribuna reúne o 
silêncio e o respeito por parte de todos nós. V. Exª é 
um homem do Amazonas, mas também é um ho
mem do Brasil. V. Exª se impõe ao respeito do Ama
zonas, mas, há muito tempo, se impôs ao respeito 
da Nação inteira V. Ex• faz muito bem em tratar do 
seu Estado, da sua região. Na Legislatura passada, 
chegou-se a organizar o Congresso Amazõnico, reu
nindo parlamentares, inclusive de vários paises, ten
do V. Ex" colaborado nesse sentido. O seu livro, pu
blicado ao final do ano passada, sobre os rios da 
Amazônia é fantástico! Fantástico no sentido de en
tendemnos por que não aproveitamos. Fantástico no 
sentido de ver o que a natureza nos deu e não toma
mos conhecimento. Foi-se lazer a Transamazônica 
e tudo mais e, no entanto, a realidade está ali e não 

~ se tomou conhecimento dela. aaro que o Sivam é 
importante. V. Exª, eu e o querido Senador Jefferson 
Peres votamos contra _ não contra o Projeto Sivam, 
mas contra aquela falta de licitação, até porque o 
que fizemos ontem, e aquilo que o relator afirmou 
com muita tranqüilidade, pode acabar aparecendo 
no tribunal, que pode suspender por tempo indeter
minado, enquanto que, se fizéssemos a coisa aber
ta, limpa, tranqüila, poderia continuar por muito tem
po. Mas, se o Projeto Sivam é importante, existem 
muitas outras coisas da :nesma importância. O Pro-
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jeto Sivam é necessário por causa da cobiça interna
cional. E digo agora a V. Ex•. com toda sinceridade, 
do fundo do meu coração, uma coisa que não disse 
ontem: se eu fosse juiz para julgar o processo em 
igualdade de condições_ até que não precisaria ser 
bem em igualdade de condições _ , eu preferiria os 
franceses aos americanos na coordenação do Proje
to, porque não vejo perigo nos franceses, não vejo 
concorrência, não vejo como os~ franceses vão que
rer se meter na vida da nossa Amazônia Agora os 
americanos _ foi o que disse o ilustre Senador de 
Brasília _ começaram cem 13 colônias e vejam 
como conquistaram o Méxice. O próprio Presidente 
José Samey, quando Presidente da República,. lan
çou o Calha Norte, época em que começou o debate 
sobre o Sivam, porque os americanos colocaram um 
projeto na nossa fronteira cem a Venezuela, COlôm
bia e Guiana Então, eles, que têm o Projeto Sivam 
do lado de lá, vão ter também do lado de cá. Por 
isso que eu preferiria, com toda sinceridade, que os 
americanos estivessem do lado de lá e os franceses 
estivessem do lado de cá. Mas V. Exª tem muita ra
zãq: ~ai§ _imp0rtante do que o $ivam, é um~_projeto 
de integração do Norte. Tenho o maior nespeito, mo
déstia à parte, por ter participado, corno Ministro da 
Agricultura, da obra extraordinária do Governo José 
Samey, do seu chefe da Casa Militar, o General 
Bayma Denys, que fez e organizou o Projeto Calha 
Norte, um dos melhores projeto., que conheço e que 
considero excepcional. Aquilo era positivo. Estive lá 
em três dessas implantações e senti a emoção. Vi o 
hospital sendo construído pelo Exército com a parti
cipação da sociedade. Vi o quartel e lembrei-me do 
meu Estado. Lá na !Tonteira do Rio Grande do SUl, 
por outras razões, por razões de segurança, por 
medo da Argentina, existem lugares corno Alegrete 
em que há quatro quartéis, e Santiago do Livramen
to que tem cinco quartéis: Tenho dito que alguns 
desses quartéis poderiam ser transferidos para a 
Amazônia e fazer-se um projeto corno o sugerido 
pela Primeira-Dama, a exemplo do Projeto Rondon. 
Por que não fazer um grande Projeto Rondon para a 
Amazônia? O que V. Ex• diz é muíto sério. Quando 
andei pela Amazõnia, numa comissão levada pelo 
Exército, fiquei impressionado. O que vi de cientista 
americano foi uma coisa impressionante. Vi cientis
tas em seminários preocupados em estudar a Ama
zônia, sendo que a maioria desses cientistas, diga
se de passagem, eram religiosos. Nobre Senador, 
creio que V. Ex• tem toda razão: devemos olhar para 
aquela gente, para os que estão integrados a essa 
região; isso é uma forma importantíssima de olhar-

mos para o nosso País. São 5 milhões de qui IÔme
tros quadrados. Na verdade, somos proprietários da
quela terra, mas não temos a posse. Terroso título, 
mas não temos a posse. E, se não temos a posse, 

~ nessa cobiça internacional do mundo inteiro, ficaremos 
sempre na interrogação. E a posse· não é dada pelo 
Sivam: a posse é dada pelas criaturas que moram e v~ 
vem ali nessa região. Esses são os qt.ie nos dão a 
posse. Praticamente, não existe projeto nesse sentido. 
E volto a dizer, V. Ex> tem razão. V. Exª é Senador 
pelo Amazonas, eu sou pelo Rio Grande do Sul, mas 
tão ou mais importante do que olhar para o Rio Grande 
do Sul _ e digo isso porque penso no meu País _ é 
olhar também para o Amazonas. Porque olhar para o 
Amazonas é olhar para o meu Brasil. No meu Rio 
Grande não há problema, ninguém vai interferir, nin
guém no mundo sabe que existe Rio Grande do Sul, 
mas todos sabem que existe a Amazônia, e muita gente 
está de olho arregalado pela AmazOnia E não vejo ou
tra maneira de assumirmos a nossa Amazônia, se não 
darmos, primeiramente, força a quem lá está vivendo 
permanentemente. Meus çumprimentos a V. Ex>. 

O SR. BERNARDO CABRAL _ Muito obriga
do, Senador Pedro Simon. 

Vou concluir, Sr. Presidente, não tenha dúvida 
de que não romperei a barreira do tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _ A bar
reira já está rompida há mais de 1 O minutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL Então solicito 
a V. Exª que me conceda mais um pouco de tempo. 
É que alguns apartes enriqueceram o meu pronun
ciamento. Agora mesmo acabamos de ouvir o Sena
dor Pedro Simon, que não traz apenas a experiência 
de Ministro, mas a de Governador de seu Estado, 
mostrando que as fronteiras de seu Estado não im
pedem que ele chegue às fronteiras do meu para 
também se perfilhar nesta defesa. 

E S. Ex" diz bem, Sr. Presidente, quando afir
ma que temos a propriedade, mas não temos a pos-· 
se. Quero dizer a V. Exª que estamos perdendo a 
Amazônia brasileira por incompetência nossa, pela 
incapacidade que sempre temos demonstrado em 
preservar as nossas fronteiras e, o que é mais gra
ve, dominados pelo equívoco de que a presença 
eterna, benéfica e salutar do desenvolvimento nacio
nal estã nos dando prestígio. 

Peço apenas, antes de encerrar, já que Roraima 
foi citada, que me conceda o .prazer de ouvir um cole
ga do seu Partido, o eminente Senador Romero Jucá 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _Como o 
próximo orador inscrito é o Senador Pedro Simon e 
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S. Ex" deu uni longo aparte, vamos pedir permis
são ... 

O SR. BERNARDO CABRAL_ Descontar ..• 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _O Regi
mento não permtte, mas vamos conceder três minu
tos de exceção. 

O Sr. Romero Jucá Caro Senador Bernardo 
Cabral, ao tratar de um tema com tanta profundida
de e tanta importância para a nossa região e ao ou
vir os apartes, instei-me a também dar um aparte, 
até porque aqui foram trazidos temas que dizem res
peito, inclusive, à minha vida política e profissional. 
O Senador Pedro Simon falou sobre o Projeto f!on
don, de que eu tive a honra de ser Presidente. A 
questão indígena perpassa a questão-amazônica 
Também tive a condição de ser Presidente da Funai 
e ser Governador do Estado, que é o Estado mais 
ao norte deste País, o mais distante, o mais pobre e 
o que passa por mais dificuldades. Gostaria só de 
arrematar e apoiar todos os apartes e todas as colo
cações ferras aqui, dizendo que, ao congraçar tudo 
isso, o que devemos cobrar efetivamente não é a 
proibição de pesquisa por estrangeiros na Amazô
nia, porque isso seria impossível, mas temos que 
demarcar as áreas indígenas com responsabilidade. 
Te mos que conhecer a questão do meio ambiente,. 
das riquezas minerais, que é outro desafio grandio
so, pois o País não tem nem noção da riqueza miné
ral que existe hoje na Amazônia e engatinha na dire
ção de uma solução para essa questão. t a questão 
da proteção dos mananciais, da proteção das fron
teiras. Mas tudo isso tem que vir no bojo de um pro
jeto de desenvolvimento regional que, infelizmente, 
o Brasil hoje ainda não tem. Gostaria, em rápidas 
palavras, até para não tomar o tempo do Senador 
Pedro Simon, porque estamos aqui também para 
ouvi-lo, de reforçar o apelo ao Governo Federal para 
que efetivamente surja na discussão da Suframa, da 
Sudam, do BNDES um progran'la como era o Pro
grama de Ação Integrada da Amazônia_ PAI, que ti
nha R$1 bilhão para o desenvolvimento da Amazô
nia e que faliu,. porque não estava sintonizado com 
as aspirações e a burocracia pertinente na região. 
Nós estivemos com o Presidente do BNDES inclusi
ve _ V. Ex~. o Senador Jefferson Peres e eu_ e to
dos nós pugnamos por uma reunião no dia 8 de 
março. no Estado do Amazonas, em Manaus exala
mente, para discutir a questão do investimento e do 
desenvolvimento regional motivado pelo BNDES. 
Quero concluir dizendo que todas essas questões 
são setoriais e formam um grande conjurrto que é a 
ausência de uma política efetiva de desenvolvimento 

regional que vai ocupar, que vai respeitar. que vai 
auto-sustentar, mas que vai também dar condições 
ao amazônida, ao homem que mora na região ama
zônica de ter efetivamente uma condição de vida di
ferente da que tem hoje. Ele não está lá porque é herói 
ou porque quer segurar as nossas fronteiras. Ele está 
lá porque não tem aftemativa Os que tiveram alternati
vas foram engrossar a periferia de Manaus, e V. Exª 
sabe disso. Portanto, temos que ter o respeito devido e 
a consciência de que, efetivamente, é preciso um pro
jeto que alcance os rincões mais distantes deste País. 
Daí por que fiz o aparte ao seu pronunciamento, visan
do apoiar as ponderações de V. Exª. 

O SR. BERNARDO CABRAL _ Muito obriga
do, nobre Senador. 

Concluo, Sr. Presidente, lembrando que, ao iní
cio da minha despretensiosa manifestação, eu lem
brava a carta do Zé Caboclo perdido no interior do 
Amazonas. 

Ainda há tempo para salvarmos a Amazônia, 
ainda há tempo para mantermos o nosso patrimô
nio, ainda há tempo para estendermos as nossas 
mãos a José Hélio e a todos os amazonenses que, 
como ele, deram o seu sangue e os melhores 
anos de suas vidas para que a Amazônia conti
nuasse nossa. 

t com esse brado, é com essa idéia, é com 
- .. esse desdobramento, inCorporando todos os apartes 

que vieram enriquecer o meu discurso, que saio da 
tribuna, consciente de .que valeu a pena abordar 
esse assunto, sobretudo porque, em sendo V. Exª 
do Centro-Oeste, também dará, Sr. Presiderrte Júlio 
Campos, à nossa Amazônia todo o apoio necessá
rio. 

Quero, finalmente, antes de encerrar, agrade
cer ao eminente Senador Jonas Pinheiro, que comi
go permutou o seu tempo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Bernardo 
Cabral, o Sr. Valmir Campe/o, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Júlio Campos, 2" Vice _ Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _ O Se
nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória nO- 1.291 , de 8 de fevereiro de 1996, que 
•acrescenta parágrafo ao art. 75 da Lei nO- 4.728, de 
14 de julho de 1965". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4l' e ~do art. 2" da Resolução n"-
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 
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Titulares 

José Fogaça 
Fernando Bezerra 

Carlos Patrocínio 
Bello Parga 

Pedro Piva 

RomeuTuma 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB. 

Carlos Bezerra 
Flaviano Melo. 

PFL 

· Odacir Soares 
Jonas Pinheiro 

PSDB. 

Jefferson Peres 

PSL 

PDT 

Júnia Marise Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFL-PTB). 

Regis de Oliveira José Carias Coutinho 
Paulo Bauer Cláudio Cajado. 

Geddel Vieira Lima 

Jovair Arantes 

lbrahim Abi-Ackel 

RobSonTuma 

PMDB 

Ubaldo Conêa 

PSDB 

Zulaiê Cobra 

PPB 

JarbasUma 

PSL 

PT 

Sandra Starling Arlindo Chinaglia 
De acordo com a Resolução n"- 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 14-2-96 _designação da Comissão Mista. 
Dia 15-2-96 _ instalação da Comissão Mista. 
Até 14-2-96 _ prazo para rétebimen10 de 

emendes e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 23-2-96 _prazo final da Comissão Mista. 
Até 9-3-96 _prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _ O Se

nhor Presidente da República editou a Medida Pro
visória n"- 1.292, de 9 de fevereiro de 1996, que 
"dá nova redação ao parágrafo único do art. 1• da 

Lei n"- 8.995, de 24 de fevereiro de 1995, que autori-
za o Ministério dos Transportes, por intermédio da 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos_ CBTU, a 
transferir à Companhia Fluminense de Trens Urba
nos _ FLUMITRENS, recursos para o pagamen10 
de pessoal". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 42 e SO do art 2" da Resolução n"-
1/89-CN, fica assim constifuída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Canos Bezerra 
Roberto Requião 

Bello Parga 
3.João Rocha 

Artur da Távola 

Eduardo Suplicy 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB. 

Marluce Pin10 
Gerson Camata 

PFL 

Jonas Pinheiro 
Vilson Kleinübing 

PSDB 

Pedro Piva 

PT 

Benedita da Silva 

PTB. 
Valmir Campelo Arlindo Poro! 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

Bloco (PFL -PTB). 

Laura Carneiro 
José Carias Vieira 

Rubem Medina 
Arolde de Oliveira 

Noel de Oliveira 

Márcio Fortes 

Agnaldo Timóteo 

Miro Teixeira 

PMDB 

Roberto Paufino 

PSDB 

Paulo Feijó 

PPB. 

Francisco Silva 

PDT 

Giovanni Queiroz 

Bloco (PSD-PSC). 

Marquinho Chedid Elton Rohnelt 
De acordo com a Resolução n"-1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: · 

Dia 14-2-96 _designação da Comissão Mista. 
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Dia 15-2-96 _instalação da Comissão Mista 
Até 17-2-96 _ prazo para recebimento de 

emendas e para a Comiss~ão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 26,2-96 _prazo final da Comissão Mista. 
Até 12-3-96 _prazo no Congresso Nacional: 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos):._ O Senhor 
Presidente da República editou a Medida Provisória n~ 
1.293, de 9 de fevereiro de 1996; que "autoriza a utili- · 
zação de recursos do Fundo da. Marinha Mercante_ 
FMM, em favor da_Co1J1panhia de Navegação Lloyd 
Brasileiro LLOYDBRÁS, e dá outras providêrx;ias". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e ~ do art. ~ da Resolução ~ 
1/89-CN, fica assim constituída a Coinissão Mista in
cumbida de emitir.parecer sobre a matéria: 

Titulares 

João França 
Casildo Maldaner 

Bello Parga 
Júlio Campos . 

Coutinho Jorge 

· SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

PFL 

Nabor Júnior 
Ney Suassuoa 

José Agripino Maia 
Odacir Soares. 

PSDB 

Geraldo Melo. 

PSB 

Antônio Carlos Valadares Ademir Andrade. 

Roberto Freire 

Titulares 

PPS 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFL-PTB). 

Roberto Pessoâ 
José Carlos Coutinho 

Rubem Medina 
José Carlos Alel~a . 

Antônio Brasil 

Jovair Arantes 

Jorge Wilson 

PMDB 

Marcelo Teixeira 

PSDB 

Leônidas Cristina 

PPB 

Laprovita Vieira 

Bloco (PSB-PMN) 

Fernando L yra José Carlos Sabóia 

PCdoB. 

Jandira Feghali Lindberg Farias 

De acordo com a Resolução ~ 1 , de 1 989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 14-2-96 _ designação da Comissão Mista. 
Dia 15-2-96 _instalação da Comissão Mista 
Até 17-2-96 _ prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 26-2-96 _prazo final da Comissão Mista 
Até 12-3-96 _ prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _ O Se
nhor Presidente da República editou a Medida Provi-

: sória ~ 1.294, de 9 de fevereiro de 1996, que "dis
põe sobre a responsabilidade solidária de .controla
dores de instituições submetidas aos regimes de 
que tratam a lei ~ 6.024, de 13 de março de 1974, 
e o Decreto-lei ~ 2.321, de 25 de fevereiro de 1 987; 
sobre a indisponibilidade de seus bens; sobre priva
tização de instituições ~cujas ações sejam desapro
priadas, na forma do Decreto-lei~ 2.321, de 1987, e 
c;ltl outras providências". 

De acordo com as indicações das I ideranças, e 
nos termos dos§§ 42. e 52 do art. ~da Resolução ~ 
1/89-CN, fica assim conStituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Humberto Lucena 
RamezTebet 

Vilson Kleinübing 
Francelina Pereira 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

Casildo Maldaner 
Gilvam Borges 

PFL 

Freitas Neto 
RomeroJucá 

.PSDB. 

José Roberto Arruda Geraldo Melo. 

PPB 

levy Dias lucídio Portella 
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RomeuTuma 

Titulares 

Manoel Castro 
Rubem Meclna 

Gonzaga Mota 

Márcio Fortes 

Delfim Netto 

Sérgio Arouca 

PSL 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Paulo Bomhausen 
José Carlos Aleluia 

PMDB. 

Edinho Bez 
PSDB 

Yeda Crusius. 

PPB 

Francisco Domelles. 

PPS 

Augusto Carvalho 

PV 

Fernando Gabeira Gilney Viana 

De acordo com a Resolução n2 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 14-2-96 _ designação da Comissão 
Mista. 

Dia 15-2-96 _ instalação da Comissão Mista. 

Até 17-2-96 _ prazo para reéebimento de 
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 26-2-96 _ prazo final da Comissão 
Mista. 

Até 12-3-96 _ prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _O Se
nhor Presidente da República editou a Medida 
Provisória nº 1.295; de 9 de fevereiro de 1996, que 
"institui a Taxa de ·Juros de Longo Prazo _ T JLP, 
dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fun
do de Participação _ PIS-PASEP, do Fundo- de 
Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Marinha 
Mercante, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideran
ças, e nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da 
Resolução no 1/89-CN, fica assim constituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer so
bre a matéria: 

Titulares 

Gilberto Miranda 
Flaviano Melo 

Carlos Patrocínio 
RomeroJucá 

Carlos Wilson 

Sebastião Rocha 

Laura Campos 

Titulares 

Adauto Pereira 
Elraim Morais 

Gonzaga Mota 

Jayme Santana 

laprovita Vieira 

RobsonTuma 

Francisco Horta 

Fevereiro de 1996 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

José Fogaça 
Ney Suassuna 

PFL 
Francelina Pereira 
Freitas Neto. 

PSDB 

Geraldo Melo 

PDT 

Darcy Ribeiro. 

PT 

Eduardo Suplicy 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFL -PTB). 

Maluly NettO 
Corauci Sobrinho. 

PMDB 

Pedro Navais 

PSDB 

AécioNeves 

PPB. 

Arnaldo Faria de Sá 

PSL 

Pl 
Eujácio Simões 

De acordo com a Resolução n2 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami-

. tação da matéria: 
Dia 14-2-96 _ designação da Comissão Mista. 

Dia 15-2-96 _ instalação da Comissão Mista. 
Até 17-2-96 _ prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 26-2-96 _prazo final da Comissão Mista 

Até 12-3-96 _prazo no Congresso Nacional. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n• 1.296, de 9 de fevereiro de 1996, que '"cria a Gratificação de 
Desempenha de Atividade de Fiscalização, a Gratificação de Desempenha de Atividade 
de Proteçãa ao Võa, e dá outras providências'". 

De acorda com as indicações das lideranças, e nas termas das §§ 4° e s• do art. 
2• da Resolução n• 1/89-CN, fica assim constítuída a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a ,matéria: ~~ ~ 

Senadores 

Titulares 
PMDB 
Gilberto Miranda 
Flaviano Mela 
PFL 
José Alves 
Edison lobão 
PSDB 
Pedro Piva 
PTB 

PSB 
Emilia Fernandes 

Ademir Andrade 

Deputad.os 

Titulares 
Bloco IPFL-PTBl 
Antônio dos Santas 
Aroldo Cedraz 
PMDB 
Zaire Rezende 
PSDB 
João Leão 
PPB 
Fausto Martello 
PT 
Sandra Starling 
PDT 
Miro Teixeira 

Suplentes 

1. Fernanda Bezerra 
2.Nabor Júnior 

1.Guilherme Palmeira 
2.Ramero Jucá 

1.Lúdia Coelho 

1.Luiz Alberto Oliveira 

1.Antõnia Carlos Valadares 

Suplentes 

1.Maurícia Najar 
2.Jasé Carlos Coutinho 

1.EulefRibeiro 

1. Na reia Rodrigues 

1.Jair Bolsanaro 

1.Arlindo Chinaglia 

1. Giovanni Queiroz 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 14/02/96- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02/96 - instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02/96- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

emitir a parecer sobre a admissibilidade. 
Até 26/02/96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12/03/96- prazo no Congresso Nacional. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n•-1.291, de 9 de fevereiro de 1996, que "dispõe sobr~osquadros 
de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores-DAS da Advocacia-Geral da 
União, do Ministério da Fazenda, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4' e 5' do arl _ 
2° da Resolução no 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a matéria: · 

Senadores 

Titulares 
PMDB 
Nabor Júnior 
Ney Suassuna 
PFL 
Carlos Patrocínio 
Vilson Kleinübing 
PSDB 
Carlos Wilson 
PPS 

Roberto Freire 
PPB 
Esperidião Amin 

Deputados 

Titulares 
Bloco (PFL-PTB) 
Ney Lopes 
Paulo Gouvêa 
PMDB 
Alberto Goldman 
PSDB 
Zulaiê Cobra 
PPB 
José Rezende 
Bloco (PSD-PSCl 
Marquinho Chedid 
Bloco 1PSB-PMN) 
Fernando Lyra 

Suplentes 

1.Gilberto Miranda 
2.José Fogaça 

1.Joel de Hol/anda 
2. Waldeck Omelas 

1. Geraldo Melo 

1. 

1.Lucídio Portel/a 

Suplentes 

1.Antônio dos Santos 
2.Mauro Lopes 

1.Mauri Sérgio 

1 . Vicente Amuda 

1.Jarbas Lima 

1.Eiton Rohnelt 

1.José Carlos Sabóia 

. De acordo com a Resolução no 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 14/02/96- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02/96- instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02/96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 26/02/96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12/03/96- prazo no Congresso Nacional. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n•~ f.298, de 9 de fevereiro de 1996, que "dá nova redação a 
dispositivos da~ Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a 
organização da ~sistêricia Social, 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 incumbida de 
emitir parecer sobre a matéria: ~ ~~ 

Senadores 

Titulares 
PMDB 
Fernando Bezerra 
Nabor Júnior 
PFL 
Odacir Soares 
Jonas Pinheiro 
PSDB 
Artur da T ávola 
PSL 

RomeuTuma 
PDT 
Sebastião Rocha 

Deputados 

Titulares 
Bloco IPFL-PTBl 
Célia Mendes 
OsmirLima 
PMDB 
André Puccinelli 
PSDB 
FlávioAms 
PPB 
Arnaldo Faria de Sá 
PCdoB 
Jandira Feghali 
PPS 
Sérgio Arouca 

Suplentes 

1.Fiaviano Melo 
2.Ney Suassuna 

1.Joel de Hol/anda 
2.Vilson Kleinübing 

1.Carlos Wilson 

1. 

1.Darcy Ribeiro 

Suplentes 

1.Jairo Azi 
2.Jberê Ferreira 

1.Zaire Rezende 

1.Fátima Pelaes 

1.Valdenor Guedes 

1.Agnelo Queiroz 

1.Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguint&. 
calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 14/02/96- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02196 -instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02/96- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 26/02/96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12/EJ3/96- prazo no Congresso Nacional. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n• 1.299, de 9 de fevereiro de 1996, que "fixa critérios para a 
progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos servidores, altera o Anexo 11 da 
Lei n• 8.237, de 30 de setembro de 1991, para implementação da isonomia a que se 
refere o § 1 • do art. 39 da Conslituição, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos tenmos dos§§ 4° e 5° do art. 
2° da Resolução n• 1189-CN, ftca assim constituída a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a matéria: · 

Senadores 

Titulares 
PMDB .... 
Gilberto Miranda 
Fernando Bezerra 
PFL 
José Alves 
José Agripino Maia 
PSDB 
José lgnácio Ferreira 
PT 

PTB 
Arlindo Porto 

Deputados 

Titulares 

Marina Silva 

BloCo IPFL-PTBl 
Jairo Carneiro 
Jairo Azi 
PMDB 
Marcelo Barbieri 
PSDB 
Salvador Zimbaldi 
PPB 
Eraldo Trindade 
PV 
Fernando Gabeira 
PSL 
RobsonTuma 

Suplentes 

1.Ney Suassuna 
2.João França 

1.Guilhenme Palmeira 
2.0dacir Soares 

1. Pedro Piva 

·1. Benedita da Silva 

1 . Emilia Fernandes 

Suplentes 

1. Werner Wanderer 
2.Benedito de Lira 

c1.Zaire Rezende 

1.Eduardo Massarenhas 

1.Jair Bolsonaro 

1. Gilney Viana 

1. 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 14/02196-designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02/96- instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02/96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

emitir o parecersobre a admissibilidade. 
Até 26/02/96- prazo final doi Comissão Mista. 
Até 12/03/96- prazo no Congresso Nacional. 
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O. SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n•1.300, de 9 defevereiro de 1996, que "altera as leis n •s 8.019, 
de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991' e dá outras providências~·. 

De acordo com as indicaçóes das lideranças, e nos termos dos §§ 4° e s• do art. 
2° da Resolução n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares 
PMDB 
Jáder Barbalho 
Gilberto Miranda 
PFL 
Jonas Pinheiro 
Joel de Hollanda 
PSDB 
Pedro Piva 
PSB 

Suplentes 

1.Gerson Camata 
2.0nofre Quinan 

1.José Bianco 
2.José Alves 

1.Carlos Wilson 

Antônio Carlos Valadares · · 1.Ademir Andrade 

Roberto Freire 

Deputados 

Ti9'1lares. 
Bloco (PFL-PTBl 
César Bandeira 
Ursicino Queiroz 
PMDB 
Rita Camata 
PSDB 
Sebastião Madeira 
PPB 
José Unhares 
PL 
Welinton Fagundes 
PT 
Sandra Starling 

1. 

Suplentes 

1.Antônio Geraldo 
2.Carlos Alberto 

1.Saraiva Felipe 

1.Márcia Marinho 

1.Amaldo Faria de Sá 

1.luiz Buaiz 

1.Arlindo Chinaglia 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 14/02196- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02/96 - instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02/96- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 26/02/96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12/03/96- prazo no Congresso Nacional. 
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600 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de I 996 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n•1.301, de 9 de fevereiro de 1996, que "eria a.Gratifrcação de 
Desempenho e Produtividade-GDP das atividades de .finanças, ·controle; orçamento. e 
planejamento, 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 incumbida ·de 
emitir parecer sobre a matéria:-

Senadores 

Titulares 
PMDB 
RamezTebet 
Ney Suassuna 
PFL 
João Rocha 
Francelina Pereira 
PSDB 
Beni Veras 
PPB 

Epitácio Cafeteira 
PSL 
RomeuTuma 

Deputados 

Titulares 
Bloco (PFL-PTBl 
Rubem Medina 
José Jorge 
PMDB 
Roberto Valadão 
PSDB 
Arthur Virgílio 
PPB 
Darei Coelho 
PDT 
Miro Teixeira 
Bloco (PSD-PSCl 
Marquinho Chedid 

Suplentes 

·.1.Fiaviano Melo 
2.Nabor Júnior 

1.Joel de Hollanda 
2.José Alves 

1. Lúcio Alcântara 

1.Leomar Quintanilha 

1. 

Suplentes 

1.Mauricio Najar 
2.José Múcio Monteiro 

-. 
1.Eiiseu Padilha 

1.Jovair Arantes 

1.Cunha Lima 

1.Giovanni Queiroz 

1.Eiton Rohnelt 

•• ' •• l 

... '' 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 14102/96- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02/96 - instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02/96 - prazo para recebimento de emendas· e para a Comissão Mista 

emitir o parecer sobre a admissibilidade. · 
Até 26/02/96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12/03/96- prazo no Congresso NacionaL 



Fevereiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n• 1.302, de 9 de fevereiro de 1996, que "dispõe sobre a 
organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências". · 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4° e s• do art. 
2• da Resolução n• .1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares 
PMDB 
Fernando Bezerra 
Gilberto Miranda 
PFL 
José Bianco 
Waldeck Omelas 
PSDB 
Arthur da Távola 
PDT 

Darcy Ribeiro 
PT 
Benedita da Silva 

Deputados 

Titulares 
Bloco IPFL-PTBl 
Vilmar Rocha 
Mendonça Filho 
PMDB 
Gonzaga Mota. 
PSDB 
Roberto Santos 
PPB 
Eurico Miranda 
Bloco IPSB-PMNl 
Fernando Lyra 
PCdoB 
Agnelo Queiroz 

Suplentes 

1.Nabor Júnior 
2.0nofre Quinan 

1.Carlos Patrocínio 
2.Joel de Hollanda 

1.Teotõnio Vilela Filho 

1 .Sebastião Rocha · 

1.José Eduardo Outra 

Suplentes 

1.Mauricio Najar 
2.Heráclito Fortes 

1.1vandro Cunha Lima 

1.Franco Montoro 

1 . Gerson Peres 

1.José Carlos Sabóia 

1.1nácio Arruda 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 14/02196- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02196 - instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02/96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 26/02/96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12/03/96- prazo no Congresso Nacional. 
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602 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996-

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n• 1.303, de 9 de fevereiro de 1996, que "dispõe sobre medidas
reguladoras do abastecimento do mercado interno de produtos do setor 
sucroalcooleiro". 

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 incumbida de 
emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares 
PMDB 
RamezTebet 
Marluce Pinto 
PFL 
Vilson Kleinübing 
Jonas Pinheiro 
PSDB 
Geraldo Melo 
PTB 

Luiz Alberto Oliveira 
PSB 
Ademir Andrade 

Deputados 

Titulares 
Bloco (PFL-PTB) 
José Múcio Monteiro 
Benedito de Lira 
PMDB 
Antônio do Valle 
PSDB 
Fernando Torres 
PPB 
Ari Magalhães 
PPS 
Sérgio Arouca 
PV 
Fernando Gabeira 

Suplentes 

1.Mauro Miranda 
2.0nofre Quinan 

1 . Elello Parga 
2.Joao Rocha 

1.Teotonio Vilela Filho 

1.Valmir Campelo 

1.Antônio Carlos Valadares 

Suplentes 

1.Maluly Netto 
2.0svaldo Coelho 

1. Dilso Speréfico 

1.Luiz Piauhylino 

1. Roberto Balestra 

1.Augusto Carvalho 

_ 1.GilneyViana 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 14/02196- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02196 - instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02196 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 26/02196- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12/03/96- prazo no Congresso Nacional. 



Fevereiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor PresideQte da República editOIJ .. 
a Medida Provisória n• 1.304, de 9 de fevereiro de 1996, que "dispõe sobre o valor total 
anual das mensalid.ades escolares e dá outras providências". · 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4° e 5° do ar!. 
2• da Resolução n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares 
PMDB 
Ney Suassuna 
José Fogaça 
PFL 
Guilherme Palmeira 
Júlio Campos 
PSDB 
lúcio Alcãntara 
PPS 

Roberto Freire 

leomar Quintanilha 

Deputados 

Titulares 
Bloco IPFL-PTBl 
Paes Landim 
Roberto Jefferson 
PMDB 
Jvando Cunha lima 
PSDB 
Ubiratan Aguiar 
PPB 
Fausto Martello 
PSL 
RobsonTuma 
Pl 
Eujácio Simões 

Suplentes 

1. Gilvam Borges 
2.Fernando Bezerra 

1 .João Rocha 
·2.Romero Jucã 

1.Artur da Távola 

1. 

1. Esperidião Amin 

Suplentes 

1 .Betinl:)o Rosado 
2.Marilu Guimarães 

1.Marisa Serrano 

1.0smânio Pereira 

1.Adhemar de Barros Filho 

1. 

1. Pedro Canedo 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitação da máterlS: . . . - -

Dia 14/02/96- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02/96- instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02/96- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

emitir o parecer sobre a admissibilidade. · 
Até 26/02/96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12/03/96- prazo no Congresso Nacional. 
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604 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro d~ 1996 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n• 1.305, de 9 de fevereiro de 1996, que "dá nova redação ao art. 
2• da Lei n• 8.844, de 20 de janeiro de 1994". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4° e s• do art 
2• da Resolução n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares 
PMDB 
Fernando Bezerra 
João França 
PFL 
Francelina Pereira 
Edison Lobão 
PSDB 
José lgnácio Ferreira 
PSL 

RomeuTuma 

Sebastião Rocha 

Deputados 

Titulares· 
Bloco (PFL-PTBl 
BenitoGama 
Átila Lins 
PMDB 
Rita Camata 
PSDB 
Ayrton Xerez 
PPB 
Felipe Mendes 
PT 
Sandra Starling 
PDT 
Miro Teixeira 

Suplentes 

1.Marluce Pinto 
2.Gilberto Miranda 

1.Hugo Napoleão 
2. Waldeck O melas 

1.Jefferson Peres 

1. 

1.Darcy Ribeiro 

. Suplentes 

1.Antõnio Ueno 
2. Roberto Pessoa 

1. Elcione Barbalho 

1.Danilo de Castro 

1.Benedito Guimarães 

1.Arlindo Chinaglia 

1.Giovanni Queiroz 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitação da matéria: ···· 

Dia 14/02/96- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02/96 - instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02/96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

emitir o parecer sobre a admissibilidade. · 
Até 26/02/96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12/03/96- prazo no Congresso Nacional~ 



Fevereiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 605 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n• 1.306, de 9 de fevereiro de 1996, que "dispõe sobre o 
pagamento dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal, inclusive suas 
autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das 
sociedades de economia mista, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4° e s• do art. 
2• da Resolução n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares 
PMDB 
Fernando Bezerra 
Ronaldo Cunha Lima 
PFL 
Francelina Pereira 
José Alves 
~ 
José lgnácio Ferreira 
PT 

Lauro Campos 

Valmir Campelo 

Deputados 

Titulares 
Bloco (PFL-PTBl 
Arolde de Oliveira 
Costa Ferreira 
PMDB 
Ubaldo Corrêa 
PSDB 
Adroaldo Streck 
PPB 
Jair Bolsonaro 
Bloco (PSD-PSCl 
Marquinho Chedid 
Bloco (PSB-PMNl 
Fernando Lyra 

Suplentes 

1. Carlos Bezerra 
2.Gilvam Borges 

1.Vilson Kleinübing 
2.Hugo Napoleão 

1 . Lúcio Alcântara 

1.José Eduardo Outra 

1.Emilia Fernandes 

Suplentes 

1.Roberto Pessoa 
2.Jonival Lucas 

1.Emerson Olavo Pires 

1.Eduardo Mascarenhas 

1 .Dolores Nunes 

1. Elton Rohnelt 

1.José Carlos Sabóia 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário j:lara a tramitação da matéria: 

Dia 14/02196- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02/96- instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02196- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 26/02/96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12/03/96- prazo no Congresso Nacional. 



606 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)· O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória. n• 1.307, de 9 de fevereiro de 1996, que· ~·altera· a·.redação de 
dispositivos das Leis n•s 8.112, de 11 de dezembro de. 1990, e 8.911, de 11 de julho de 
1994, para instituir os Décimos Incorporados, e dá outras providências". 

. De ;;~cardo com as indicações das lideranças, e· nos termos dos §§ 4• e s• do art. 
2• da Resolução n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a matéria: · · · 

Senadores 

Titulares 
PMDB 
Nabor Júnior 
João França 
PFL 
José Bianco 
Vilson Kleinübing 
PSDB 
Jefferson Peres 
PSB 

.i.'.' 

Suplentes 

·T. Carlos Bezerra 
2.Ney Suassuna 

UoséAives 
2.Carlos Patrocínio 

1.Lúdio Coelho 

Antônio Carlos Valadares 1.Ademir Andrade 
PPS. 
Roberto Freire 

Deputados 

Titulares 
Bloco IPFL-PTBl 
Manoel Castro 
Maurico Najar 
PMDB 
Zaire· Rezende 
PSDB 
Antônio Aureliano 
PPB 
Adhemar de Barros Filho 
PCdoB 
Agnelo Queiroz 
PPS 
Sérgio Arouca 

-; 

1. 

. . Suplentes 

1.Átila Uns 
2Augusto Viveiros 

1.Nestor Duarte 

1.Adroaldo Streck 

1.Eraldo Trindade 

. I.Jandira Feghali 

1Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n' I, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tram~élção da matéria: · · 

Dia 14/02/96- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02/96 - instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02/96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 26/02/96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12/03/96- prazo no Congresso Nacional. 



Fevereiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n° 1.308, de 9 de fevereiro de 1996, que "organiza e disciplina os 
Sistemas· de Controle. Interno e de Planejamento e de Orçamento do. Poder Executivo, 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 f89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares 
PMDB 
Fernando Bezerra 
Ronaldo Cunha Lima 
PFL 
Guilherme Palmeira 
Freitas Neto 
PSDB 
BeniVeras 
PPB 

Lucídio Portena· 
PSL 
RomeuTuma 

Deputados 

Titulares 
Bloco (PFL-PTBl 
José Jorge 
Ricardo Barros 
PMDB 
Carlos Nelson 
PSDB 
Silvio Torres 
PPB 
Benedito Guimarães 
PV 
Fernando Gabeira 
PSL 
RobsonTuma 

Suplentes 

1 . Gilberto Miranda 
2.Marluce Pinto 

1.Vilson Kleinübing 
2.Waldeck Ornelas 

1.Teotonio Vilela Filho 

1. Epitácio Cafeteira 

1. 

Suplentes 

1.Arolde de Oliveira 
2.Júlio César 

1.José Priante 

1.Aiexandre Santos 

1.Eurico Miranda 

1.Gilney Viana. 

1. 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 14/02/96- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02/96 - instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02/96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 26/02/96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12/03f96- prazo no Congresso Nacional. 
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. 608 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O Senhor Presidente da República editou 
a Medida. Provisória n"1.309, de 9 de fevereiro de 1996_, que "altera a lei n• 8.031, de 
12 de abril de 1990, 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 incumbida. de. 
emitir parecer sobre a mataria: 

Senadores 

Titulares 
PMDB 
Gerson Camata 
Mauro Miranda 
PFL 
João Rocha 
José Agripino Maia 
PSDB 
Carlos Wilson 
PDT 

Darcy Ribeiro 
PT 
Eduardo suplicy 

Deputados 

Titulares 
Bloco (PFL-PTBl 
José Múcio Monteiro 
Eliseu Moura 
PMDB 
Alberto Goldman 
PSDB 
luiz Carlos Hauly 
PPB 
Fetter Júnior 
Pl 
José Egydio 
PT 
Sandra Starling 

., 

: .·. 

Suplentes 

. 1 ,Ramez Tebet 
2.Ronaldo Cunha Lima 

1.Guilherme Palmeira 
2.José Bianco 

·1.Geraldo Melo 

1.Sebastião Rocha 

· 1.José Eduardo Outra· . · · 

· · '· · ' · Suplentes 

1.0sório Adriano 
2. Benedito de lira 

·1.Gonzaga Mota 

· 1.Rommel Feijó 

1.Roberto Campos 

1.Mauríco Campos 

1.Arlindo Chinaglia 

·, 

• ', > •. •• ' •• 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 14/02196- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02/96 - instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02/96- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

emitir o parecer sobre a admissibilidade .• 
Até 26/02196- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12/03/96- prazo no Congresso NacionaL 



Fevereiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n• 1.310, de 9 de fevereiro de 1996, que "dispõe· sobre as 
a/íquotas de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor público civil 
ativo dos Poderes ·da União,. das. autarquias e das fundações públicas, e clã. outras 
providências". · 

De acordo. com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4° e s•. do art. · 
2• da Resolução n" 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a matéria: . . 

Senadores 

Titulares 
PMDB 
Carlos Bezerra 
Ney Suassuna 
PFL 
José Bianco 
Francelina Pereira 
PSDB 
Artur da Távola 
PTB 

Emilia Fernandes· 
PSB 
Ademir Andrade 

Deputados 

Titulares 
Bloco IPFL-PTB) 
Jairo Carneiro 
Marilu Guimarães 
PMDB 
Saraiva Felipe 
PSDB 
Pimental Gomes 
PPB 
Nilton Baiano 
PDT 
Miro Teixeira 
Bloco (PSD-PSCl 
Marquinho Chedid 

- :.•. 

·. Suplentes 

1. Rena/do Cunha Lima 
2.Fernando Bezerra 

1. Carlos Patrocínio 
2·.Hugo Napoleão 

·. 1.Jefferson Peres 

1.Valmir Campelo 

1.Antõnio Carlos Valadares 

· · Suplentes 

1 .Laura Carneiro 
2.Vic Pires Franco 

1-.Remi Trinta 

1.Jorge Anders 

1 .Jair Bolsonaro 

1. Giovanni Queiroz 

1 . Elton Rohnelt 

:_·.·- .... 

. ' . ' .. 

.,. 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 14/02/96- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02/96 - instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02/96- prazo para recebimento de emendas e pana a Comissão Mista 

emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 26/02/96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12/03/96- prazo no Congresso Nacional. 
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610 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n• 1.311, de 9 de fevereiro de 1996, que "reduz o imposto de 
importação para os produtos que especifica e dá outras providências" ... 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termo.s dos §§ 4° e s• do art. 
2' da Resolução n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares 
PMOB 
Fernando Bezerra 
Gerson Camata 
PFL 
Vilson Kleinübing 
João Rocha 
PSOB 
Pedro Piva 
PPS 

Roberto Freire 
PPB 
Epiiácio Cafeteira 

Deputados 

Titulares 
Bloco (PFL-PTB\ 
José Carlos Aleluia 
Paulo Lima 
PMDB 
Aloysio Nunes Ferreira 
PSDB 
Mário Negromonte 
PPB 
Rrcardo lzar 
Bloco CPSB-PMN\ 
Fernando Lyra 
PC do 8 
Aldo Rebelo 

Suplentes 

1.0nofre Quinan 
2. Giivam Borges 

1.Romero Jucá 
2.Hugo Napoleão 

1.8eni Veras 

1. 

1.Leomar Quintanilha 

Suplentes 

1.Ayres da Cunha 
2.Ciáudio Cajado 

1.Moreira Franco 

1.Antônio Carlos Pannunzio 

1.Fetter Júnior 

1.José Carlos Sabóia 

1.Sérgio Miranda 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 14/02/96- designação da Comissão Mista. 
Dia 15 /02/96 - instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02/96- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

emitir ó parecer sobre a admissibilidade. 
Até 26/02/96- prazo final d.a Comissão Mista. 
Até 12/03/96- prazo no Congresso Nacional. 



Fevereiro de 1996 ANAIS bO SENADO FEDERAL 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Pmvisória.n• 1.312, de 9 de fevereiro de 1996, que "dispõe sobre a instituição 
de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento 
do valor do PIS/PASEP e COFINS nos casos que especifica, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4° e s• do art. 
2° da Resolução n• 1/89-CN, fica assim cõristituída a Comissão Mista incumbida de 
imitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares 
PMDB 
Fernando Bezerra 
RamezTebet 
PFL 
Odacir Soares 
Francelina Pereira 
PSDB 
Lúdio Coelho 
PSL 

RomeuTuma 

Darcy Ribeiro 

Deputados· 

Titulares 
Bloco CPFL-PTBl 
Maluly Netto 
Carlos Magno 
PMDB 
Paulo Ritzel 
PSDB 
Nelson Otoch 
PPB 
Anivaldo Vale 
PPS 
Sérgio Arouca 
PV 
Fernando Gabeira 

Suplentes 

1.Mauro Miranda 
2.0nofre Quinan 

1.Guilherme Palmeira 
2.Joel de Hollanda 

1.8eni Veras 

1. 

t.Sebastião Rocha 

Suplentes 

1. Carlos Melles 
2.Áivaro Gaudêncio 

1,.Anibal Gomes 

1.João Leão 

1.Enivaldo Ribeiro 

1.Augusto Carvalho 

1.Gilney Viana 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 14/02/96- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02196 - instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02/96- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

emitir o parecer sobre a admissibilidade. · · 
Até 26/02/96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12/03/96- prazo no Congresso Nacional. 
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612 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n• 1.313, de 9 de fevereiro de 1996, que "dispõe sobre a base de 
cáleulc:J da Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS devida pelas 
pessoas jurídicas a que se refere o § 1 • do art. 22 da Lei n•. 8.212, de 24 de julho de 
1991, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4" e s• do art. 
2" da Resolução n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Misía .. iricumbida de 
.emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares 
PMDB 
Carlos Bezerra 
Casildo Maldaner 
PFL 
José Agripino Maia 
José Bianco 
PSDB 
Lúcio Alcántara 
PT 

José· Eduardo Outra 
PTB 
Arlindo Porto 

Deputados 

Titulares · 
Bloco IPFL-PTBl 
João Maia 
Luiz Moreira 
PMDB 
Edinho Bez 
PSDB 
Carlos Mosconi 
PPB 
Basílio Villani 
PSL 
Robson Tilma 
PL 
Eujácio Simões 

Suplentes 

1.Gerson Camata 
2.Fiaviano Melo 

1.Júlio Campos 
2.Francelino Pereira 

1.Pedro Piva 

1.Marina Silva 

1. Luiz Alberto Oliveira 

Suplentes 

1.Arolde de Oliveira ; 
2.Antônio Ueno 

1.Pedro Navais 

1.Feu Rosa 

1.Francisc:ri Domelles 

1. 

1.Francisco Horta 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 14/02/96- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02/96 - instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02/96- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 26/02/96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12/03/96- prazo no Congresso Nacional. 



Fevereiro de 1996 ANAISDO SENADO FEDERAL 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n• 1.314, de 9 de fevereiro de 1996, que "'dispõe sobre a Nota do 
Tesouro Nacional- NTN e sua utilização para aquisição de bens e direitos alienados no 
âmbito do Programa'Nacional de Oesestatização- PND, instituído pela Lei n" 8.031, de 
12 de abril de 1990, consolidando as normas sobre a matéria constantes da Lei n• 
8.177, de 1" de março de 1991, e da Lei n• 8.249, de 24 de outubro de 1991, e altera o 
art. 3° da Lei n• 8.249/91"'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4" e s• do art. 
2• da Resolução n" 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 
Titulares 
!:MOO 
José Fogaça 
Ney Suassuna 
PFL 
Joel de Hollanda 
Freitas Neto 
~ 
Teotonio Vilela Filho 
P§f!_ 

Antônio Carlos Valadares 
PPS 
Roberto Freire 

Deputados 

Titulares 
Bloco (PFL-PTBl 
Abelardo Lupion 
Alexandre Ceranto 
PMDB 
Hermes Parcianello 
PSDB 
Leónidas Cristino 
PPB 
José Teles 
PT 
Sandra Starling 
PDT 

Suplentes 

1.Femando Bezerra 
2.0nofre Quinan 

1.José Alves 
2.Jonas Pinheiro 

1.Geraldo Melo 

1.Ademir Andrade 

1. 

Suplentes 

1.Ciro Nogueira 
2.Jaime Fernandes 

1.Euler Ribeiro 

1.Danilo Castro 

1.Luiz Barbosa 

1.Arlindo Chinaglia 

Miro Teixeira 1.Giovanni Queiroz 
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 

calendário para a tramitação da matéria: 
Dia 14102196- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02196- instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02196- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 26/02196- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12103196- prazo no Congresso Nacional. 
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6!4 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n•- 1.315, de 9 de fevereiro de 1996, que "dispõe sobre a 
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa 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 incumbida de 
emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares 
PMDB 
Gilberto Miranda 
Fernando Bezerra 
PFL 
Vilson Kleinübing 
José Agripino Maia 
PSDB 
Pedro Piva 
PPB 

Leomar Quintanilha 
PSL 
RomeuTuma 

Deputados 

Titulares 
Bloco !PFL-PTB) 
Manoel Castro 
Osmir lima 
PMDB 
João Almeida 
PSDB 
Firmo de Castro 
PPB 
Luiz Barbosa 
Bloco !PSD-PSCl 
Marquinho Chedid 
Bloco !PSB-PMNl 
Fernando Lyra 

Suplentes 

1 . Nabor Júnior 
2. Carlos Bezerra 

1.Carlos Patrocínio 
2.Edison lobão 

1. Geraldo Melo 

1.levy Dias 

1. 

Suplentes 

1.Átila Uns 
2.João Mellão Neto 

1 . Mauri Sérgio 

1. Wilson Campos 

1. Basílio Villani 

1 . Elton Rohnelt 

1 .José Carlos Sabóia 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitação da materia: · 

Dia 14/02/96- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02/96- instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02/96 - prazo para recebimento de emendas e ~::~ara a Comissão Mista 

emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 26/02/96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12/03/96- prazo no Congresso Nacional. 



Fevereiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n• 1.316, de 9 de fevereiro de 1996, que "dispõe sobre medidas 
complementares ao Plano Real e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos tennos dos §§ 4° e s• do art. 
2° da Resolução n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares 
PMDB 
Fernando Bezerra 
Casildo Maldaner 
PFL 
Odacir Soares 
Romero Jucá 
PSDB 
Lúcio Alcántara 
PDT 

Sebastião Rocha 
PT 
Eduardo Suplicy 

Deputados 

Titulares 
Bloco IPFL-PTBI 
Efraim Morais 
Betinho Rosado 
PMDB 
Eliseu Padilha 
PSDB 
José Aníbal 
PPB 
Roberto Campos 
PCdoB 
Aldo Rebelo 
PPS 
Sérgio Arouca 

Suplentes 

1.Ney Suassuna 
2.Gilvam Borges 

1. Carlos Patrocínio 
2.Hugo Napoleão 

1.Pedro Piva 

1.Darcy Ribeiro 

1.Lauro Campos 

Suplentes 

1.Luiz Braga 
2. Corauci Sobrinho · 

1.Jurandyr Paixão 

1.Ainaldo Madeira 

1.Herculano Anghinetti 

1.Sérgio Miranda 

1.Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 14/02/96- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02/96 - instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02/96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 26/02/96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12/03/96· prazo no Congresso Nacional. 
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616 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n• 1.317, de 9 de fevereiro de 1996, que "dá nova redação ao§ 3° 
do art. 52 da Lei n" 8.931, de 22 de setembro de 1994, que dispõe sobre a amortização, 
juros e . outros encargos decorrentes da extinção ou dissolução de entidades da 
Administração Pública Federal, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4° e s• do art. 
2• da Resolução n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a matéria: · 

Senadores 
Titulares 
PMDB 
Gilberto Miranda 
Carlos Bezerra 
PFL 
José Alves 
Freitas Neto 
PSDB 
Pedro Piva 
PTB 

PSB 
Valmir Campelo 

Ademir Andrade 

Deputados 

Titulares 
Bloco (PFL-PTB) 
Aracely de Paula 
António Ueno 
PMDB 
António do Valle 
PSDB 
Roberto Brant 
PPB 
Carlos Airton 
PV 
Fernando Gabeira 
PSL 
RobsonTuma 

Suplentes 

1.Fiaviano Melo 
2.Mauro Miranda 

1. BeiJo Parga 
2.Joel de Hollanda 

1.Geraldo Melo 

1 . Luiz Alberto Oliveira 

1.Antônio Carlos Valadares 

Suplentes 

1.0smir Lima 
2.Efraim Morais 

1.Homero Oguido 

1.Luiz Carlos Hauly 

1.Adhemar de Barros Filho 

1. Giiney Viana 

1. 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitaçãó da matéria: 

Dia 14/02/96- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02/96 - instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02/96- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

em i ti r o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 26/02/96- prazo final d<~ Comissão Misia. 
Até 12/03/96- prazo no Congresso Naciona~. 



Fevereiro de !996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n•1.318, de 9 de fevereiro de 1996, que "acresce parágrafo ao art. 
57 da Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso .XXI, da 
Constituíção Federal, instituf normas para licitação e contratos. da Admiriistração 
Pública e dá outras providências". · 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos§§ 4°e SG do art. 
2• da Resolução n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incunibida de 
emitir parecer sobre a matéria: · 

Senadores 

Titulares 
PMDB 
José Fogaça 
Gerson Camata 
PFL 
Edison Lobão 
Francelina Pereira 
PSDB 
Carlos Wilson 
PPS 

Roberto Freire 
PPB 
Levy Dias 

Deputados 

Titulares· 
Bloco IPFL-PTBl 
Heráclito Fortes 
César Bandeira 
PMDB 
Hermes Parcianello 
PSDB 
Aécio Neves 
PPB 
Felipe Mendes 
PL 
Pedro Canedo 
PT 
Sandra Starling 

.... 
Suplentes 

1.Fiaviano Melo 
2.Gilvam Borges 

1.Freitas Neto 
2. Joel de Hollanda 

1·.Lúdio Coelho 

1. 
'~ ... 

1.Leomar Quintanilha 

Suplentes 

1.Aiexandre Ceranto 
2.Jaime Fernandes 

1.Edinho Bez 

1.11demar Kussler 

1 . Teimo Kirst 

1.Luiz Buaiz 

1.Arllndo Chinaglla 

- - ---;-.. 

De acordo coni a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 14/02/96- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02/96- instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02/96- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 26/02/96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12/03/96- prazo no Congresso NacionaL 
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618 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n• 1.319, de 9 de fevereiro de 1996, que '"altera a legislação 
referente ao Adicional ao F rele para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM e ao 
Fundo da Marinha Mercante - FMM, e dá outras providências'". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4° e s• do art. 
2• da Resolução n• 1 /89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares 
PMDB 
Gilvam Borges 
Gerson Camata 
PFL 
Romero Jucá 
Hugo Napoleão 
PSDB 
BeniVeras 
PSL 

RomeuTuma 
PDT 
Darcy Ribeiro 

Deputados 

Titulares 
Bloco (PFL-PTBl 
Jaime Martins 
José Carlos Vieira 
PMDB 
Alberto Goldman 
PSDB 
Paulo Feijó 
PPB 
Francisco Silva 
PDT 
Miro Teixeira 
Bloco (PSD-PSCl 
Marquinho Chedid 

Suplentes 

1. Ramez Tebet 
2.Renan Calheiros 

1.Edison Lobão 
2.João Rocha 

1.Carlos Wilson 

1. 

1.Sebastião Rocha 

Suplentes 

1.Raul Belém 
2. Sérgio Barcellos 

1.Marcelo Teixeira 

1.Feu Rosa 

1.Ushitaro Kamia 

1. Giovanni Queiroz 

1. Elton Rohnelt 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-C N, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitação da matéria: · 

Dia 14/02196- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02196 - instalação da Comissão Mista.· 
Até 17/02196 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 26/02196- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12/03/96· prazo no Congresso Nacional. 



Fevereiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n• 1.320, de 9 de fevereiro de 1996, que "dispõe sobre o Cadastro 
Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, e dá outras 
providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4° e s• do art. 
2• da Resolução n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a matéria: · 

Senadores 

Titulares 
PMDB 
Humberto Lucena 
Roberto Requião 
PFL 
Joel de Hollanda 
BeiJo Parga 
PSDB 
José Roberto Arruda 
PT 

Benedita da Silva 

Arlindo Porto 

Deputados 

Titulares 
Bloco (PFL-PTBl 
Saulo Queiroz 
José Santana de Vasconcelos 
PMDB 
Edinho Bez 
PSDB 
Luiz Fernando 
PPB 
Roberto Balestra 
Bloco IPSB-PMNl 
Fernando Lyra 
PC doS 
Inácio Arruda 

Suplentes 

1.Ney Suassuna 
2.Nabor Júnior 

1.Francelino Pereira 
2.Freitas Neto 

1.Teotonio Vilela Filho 

1.Eduardo Suplicy 

1.Emilia Fernandes 

Suplentes 

1.Raul Belém 
2.Mauro Fecury 

1.Barbosa Neto · 

1.Fiávio Arns 

1.Fausto Martello 

1.José Carlos Sabóia 

1. Ricardo Gomide 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitação da matéria: · . . 

Dia 14/02/96- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02/96 - instalação da Comissão Mista. 

. . Até 17/02196- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 
em1t1r o parecer sobre a admissibilidade. 

Até 26/02/96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12/03/96- prazo no Congresso Nacional. 
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620 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -.0 Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n• 1.321, de 9 de fevereiro de 1996, que "dispõe sobre o número 
de cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores e de Funções Gratificadas existentes nos órgãos da Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional, 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 incumbida de 
emitir parecer sobre a matéria: · 

Senadores 

Titulares 
PMDB 
RamezTebet 
Flaviano Melo 
PFL 
Edison lobão 
Freitas Neto 
PSDB 
José Roberto Arruda 
PSB 

António Carlos Valadares 
PPS 
Roberto Freire 

Deputados 

Titulares . 
Bloco IPFL-PTBl 
Roberto Fontes 
Leur lomanto 
PMDB 
Mauri Sérgio 
PSDB 
Adelson Ribeiro 
PPB 
Gerson Peres 
PPS 
Sérgio Arouca 
PV 
Fernando Gabeira 

Suplentes 

1. Casildo Maldaner 
2.Ney Suassuna 

1.Bello Parga 
2.José Agripino Maia 

1.Geraldo Melo 

1.Ademir Andrade 

1. 

. Suplentes 

1.Adauto Pereira 
2. Lael Vare lia 

1. Ubaldo Corrê a 

1.Ayrton Xerez 

1.Edson Queiroz 

1.Augusto Carvalho 

1. Gilney Viana 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 14/02/96- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02196 - instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02/96- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 26/02196- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12/03196- prazo no Congresso Nacional. 



Fevereiro de I 996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n• 1.322, de 9 de fevereiro de 1996, que "cria a Gratificação de 
Condição Especial de Trabalho - GCET para os servidores militares federais das L 
Forças Armadas e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4° e s• do art. 
2° da Resolução n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares 
PMDB 
Roberto Requião 
Ney Suassuna 
PFL 
Júlio Campos 
Hugo Napoleão 
PSDB 
José Roberto Arruda 
PPB 

Esperidião Amin 

RomeuTuma 

Deputados 

Titulares 
Bloco IPFL-PTBl 
Ronivon Santiago 
José Mendonça Bezerra 
PMDB 
Hélio Rosas 
PSDB 
António Feijão 
PPB 
Jair Bolsonaro 
PSL 
RobsonTuma 
Pl 
José Egydio 

Suplentes 

1.Ramez Tebet 
2.Femando Bezerra 

1. Bello Parga 
2. F rance li no Pereira 

1.José lgnácio Ferreira 

1.Epitácio Cafeteira 

1. 

Suplentes 

1.José Santana de Vasconcelos 
2.Leur Lomanto 

1.Antõnio Brasil 

1.1tamar Serpa 

1.Amaldo Faria de Sá 

1. 

1.Maurício Campos 

De acordo com a Resolução na 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 14/02196- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02196 - instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02196- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 26/02196- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12103/96- prazo no Congresso Nacional. 
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622 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1996 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n• 1.323, de 9 de fevereiro de 1996, que "dispõe sobre os fundos 
que especifica e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4° e s• do art. 
2° da Resolução n• 1 /89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Titulares 
PMDB 
José Fogaça 
Gilvam Borges 
PFL 
Bello Parga 
Carlos Patrocínio 
PSDB 
Coutinho Jorge 
PDT 

Darcy Ribeiro 
PT 
José Eduardo D!ltra. 

Deputados 

Titulares 
Bloco (PFL-PTBl 
Augusto Viveiros 
Carlos Alberto 
PMDB 
Antõnio do Valle 
PSDB 
Antõnio Kandir 
PPB 
Moacyr Andrade 
PT 
Sandra Starling 
PDT 
Miro Teixeira 

Suplentes 

·1.Fiaviano Melo 
2.João França 

1.Edison Lobão 
2.Júlio Campos 

1.José Roberto Arruda 

1. Sebastião Rocha 

1. Eduardo Suplicy 

Suplentes 

1.Luciano Pizzatto 
2.Mauro Lopes 

1.Paulo Ritzel 

1.Femando Torres 

1.João Ribeiro 

1.Arlindo Chinaglia 

1. Giovanni Queiroz 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 14/02/96- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02/96 - instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02/96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

emitir o parecer sobre a admissibilidade. . 
Até 26/02/96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12/03/96- prazo no Congresso Nacional. 



Fevereiro de 1996 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n• 1.324, de 9 de fevereiro de 1996, que "dispõe sobre a alocação, 
em depósitos especiais, remunerados, de recursos das disponibilidades financeiras do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador -FAT'. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4° e s• do art. 
2° da Resolução n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a matéria: · 

Senadores 

Titulares 
PMDB 
Gilberto Miranda 
Ney Suassuna 
PFL 
Romero Jucá 
Joel de Hollanda 
PSDB _ 
Lúcio Alcántara 
PTB 

Luiz Alberto Oliveira 
PSB 
Ademir Andrade 

Deputados 

Titulares 
Bloco CPFL-PTB) 
Osmir Lima 
Carlos Melles 
PMDB 
Sandra Mabel 
PSDB 
Antônio Balhmann 
PPB 
Edson Queiroz 
Bloco (PSD-PSCl 
Marquinho Chedid 
Bloco fPSB-PMNl 
Fernando Lyra 

Suplentes 

1. Ramez Tebet 
2.Nabor Júnior 

1 . Freitas Neto 
2. Bel! o Parga 

1.Lúdio Coelho 

1. Valmir Campelo 

1 :Antônio Carlos Valadares 

Supl_entes 

1. Paulo Bomhausen 
2. Costa Ferreira 

1.Homero Oguido 

1. Cipriano Correia 

1.Arnaldo Faria de Sá 

1 . Elton Rohnelt 

1.José Carlos Sabóia 

De acordo com a Resolução ri' 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 14/02/96- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02/96 - instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02/96 - prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 26/02/96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12/03/96- prazo no Congresso Nacional. 

623 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presidente da República editou 
a Medida Provisória n• 1.325, de 9 de fevereiro de 1996, que "dispõe sobre as 
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público- PIS/PASEP, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4° e s•. do art. 
2• da Resolução n~ 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de 
emitír parecer sobre a matéria: 

Senadores 
Titulares 
PMDB 
José Fogaça 
João França 
PFL 
Bel/o Parga 
Júlio Campos 
PSDB 
Jefferson Peres 
PPS 

Roberto Freire 
PPB 
Lucídio Portel/a 

Deputados 

Titulares 
Bloco CPFL-PTBl 
Lael Vare/la 
José Rocha 
PMDB 
O/avo Ca/heiros 
PSDB. 
Luiz Piauhy/ino 
PPB 
Alcione Athayde 
PCdoB 
Socorro Gomes 
PPS 
Sérgio Arouca 

Suplentes 

1.Nabor Júnior 
· 2. Gerson Camata 

1.José Agripino Maia 
2. Vi/son Kleinübing 

1.Beni Veras 

1. 

1. Esperidião Amin 

Suplentes 

1.Antônio Joaquim Araújo 
2.Célia Mendes · 

1. Darcisio Perondi 

1. Marconi Perillo 

1.Augusto Farias 

1 .Inácio Arruda 

1 .Augusto Carvalho 

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte 
calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 14/02/96- designação da Comissão Mista. 
Dia 15/02/96- instalação da Comissão Mista. 
Até 17/02/96- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista 

emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 26/02/96- prazo final da Comissão Mista. 
Até 12/03/96- prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _ Será 
feita comunicação à Câmara dos Deputados. 

Sobre a mesa, ofícios que serão idos pelo Sr. 
1 ~Secretário em exercício, Senador João Rocha 

São lidos os seguinte$ 
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OF/fGJN2 92196 

Brasília, 13 de fevereiro de 1996 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PV/RJ), corno titular, e 
do Deputado Gilney Viana (PT/Ml), corno suplente 
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir 
parecer sobre a Medida Provisória 11"- 1.294, de 9 de 
fevereiro de 1996, que Dispõe sobre a responsabili
dade solidária de controladores de instituições sub
metidas aos regimes de que tratam a Lei n2 6.024, 
de 1.3 de março de 1994, e o Decreto-Lei n2 2.321, 
de 25 de fevereiro de 1987, sobre a indisponibilidade 
de seus bens; sobre privatização de instituições cu
jas ações sejam desapropriadas, na forma do Decre
to-lei n"-2.321, de 1987, e dá outras providências. 

Cordialmente. - Deputado Fernando Gabeira, 
Líder do PV. 

OF/FGJN2 93196 Brasma, 13 de fevereiro de 1996. 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do De

putado Fernando Gabeira (PVIRJ), corno ti!Uar, e do 
Deputado Gilney Viana (PTIMT), corno si..plente, para 
compor a Comissão Mista inctrnbida de emitir parecer 
sobre a Medida Provisória n2 1.299, de 9 de fevereiro de 
1996, que". FIXa critérios para a progressiva lllificação 
das tabelas de vencimentos dos seNidores, altera o 
Anexo 11 da Lei n<>- 8.237, de 30 de setembro de 1991, 
para illlJiemen!al;;{wJ da isoncmia.a que se refere o§ 12 
do art 39 da Conslitt.ição, e dá outras providências". 

Cordialmente. - Deputado Fernando Gabeira, 
. Líder do PV. 

OF/FGJN2 94/96 

Brasília, 13 de fevereiro de 1996 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PV/RJ), como titular, e 
do Deputado Gilney Viana (PT/Ml), como suplente, 
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir 
parecer sobre a Medida Provisória 11"- 1.303, de 9 de 
fevereiro de 1996, ~que dispõe sobre medidas ragu
ledoras do abastecimento do mercado interno de 
produ1os do se to r sucroalcooleiro". 

Cordialmente, - Deputado Fernando Gabeira, 
Líder do PV. 

OFIFGJN2 95196 

Brasília, 13 de fevereiro de 1996 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PV/RJ), como titular, e 

do Deputado Gilney Viana (PT/Ml), como supl~llmte, 
para compor a Comissão Mista incumbida de.!lrtlmitir 
parecer sobre a Medida Provisória 11"- 1.308, dea>ne 
fevereiro de 1996, que "organiza e disciplina os Sfso. 
temas de Controle Interno. e de Planejarnenb e ~ 
Orçamento do Poder Executivo, e (já outras provf'
dências". 

. Cordialmente, - Deputado Fernando Gabeira,. 
Líder do PV. 

OF/FGJN• 96196 

Brasília, 13 de fevereiro de 199& 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Fernando Gabeira (PV/RJ), corno titular, e 
do Deputado Gilney Viana (PT/Ml); coma Suplente. 
para comporem a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a Medida Provisória nO 1.312, 
de 9 de fevereiro de 1996, que "dispõe SOI;>re a irJsâ.. 
tuição de crédito presumido do Imposto sobre Pro
du1os IndustrialiZados. para ressarcimef)to do wforr 
do PIS/Pasep e Cafins nos casos que especifi:a, e 
dá outras providências. · 

Cordialmente, Deputado Fernando Gabeira, 
Líder do PV. 

OF/FG/N2 97196 

Brasília, 13 de fevereiro de 1995i 
Senhor Presidente~ 
Comunico a Vossa Excelência a indicação cb 

Deputado Fernando Gabeira (PVIRJ), coma titula!;, e 
do Deputado Gilney Viana (PT/Ml), como suplenle, 
para COillJOrem a Comissão Mista incurri:lida de 
emitir parecer sobre a Medida Provisória n<t 1.3!7. 
de 9 de fevereiro de 1996, que, "dá nova redação ao. 
§ 32 do art. 52 da Lei n2 8.931, de 22 de setembro de 
1994. que dispõe sobre a amortização. juros e ou
tros encargos decorrentes da extinção ou cissoluçãio 
de entidades da Administração Pública Federal, a dá. 
outras providências". 

Cordialmente, Deputado Fernando Gabeira, 
Líder do PV. 

OFJN298/96 

Brasüia, 13 de fevereiro de 1996 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Ferhaooó Gabeira (PV/RJ), como titular, e 
do Deputado Gilney Viana (PT/Ml), como suplente., 
para comporem a Comissão Mista incumbida de 
emitir parecer sobre a Medida Provisória n2 1.3!!1~ 
·de 9 de fevereiro de 1996, que, "dispõe sobre o ..:... 
mero de cargos do Grupo-Direção e Assessoramen-
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to Superiores e de Funções Gratificadas existentes 
nos órgãos de Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional, e dá outras providências". 

Aproveito a oportunidade para apresentar mi
nhas cordiais saudações, 

Atenciosamente, - Fernando Gabeira, Líder 
do PV. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O ofício 
lido via à publicação. 

Volta-se à Usta de oradores. 
Com a palavra o Senador Pedro Simon. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDS..RS. Pronuncia 

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, penso que o Presidente 
Fernando Henrique é um homem de -sorte, e, para o 
mundo, a sorte é muito importante. Vejamos, por 
exemplo, o Dr. Ulysses, que, na minha opinião, foi 
como Moisés com o povo jt.deu: quarenta anos an
dando no deserto, liderando aquele povo e, quando 
chegou às margens do rio, na hora de atravessá-lo, 
Deus lhe disse: "Você não vai atravessar, vai ficar 
do lado de cá". Isso só porque ele havia duvidado de 
que sairia água da pedra quando nela batesse, e 
perguntou como é que isso ocorreria. Vejo que 
Deus, na minha opinião, - quem sou eu para anali
sar Deus - exagerou. Moisés, diante da dúvida, não 
atravessou o rio. 

Temos homens como T eotõnio Vilela, um már
tir da luta da resistência. Na minha vida, convivi de
mais com T eotonio Vilela, Alberto Pasquallini, Ulys
ses Guimarães. Foram pessoas que me influencia
ram de uma maneira quase que total. Teotônio Vilela 
andou por este Brasil, resistiu, batalhou, mas não 
teve oportunidade de esperar a democracia. Fernan
do Henrique Gardoso é, na minha opinião, hoje, um 
estadista com repercussão internacional. O Presi
dente Bill Clinton, lá, nos Estados Unidos, até no Es
tado onde governou durante dezasseis anos não 
conseguiu qualquer expressão a nivel dos Estados 
Unidos. Não é uma Califórnia, não é Chicago, não é 
Illinois, não é o Texas. Não vou citar nomes para fa
zer comparação, mas, na verdade, é um estado in
significante. O Sr. John Major, na Inglaterra, por en
quanto, é o vazio que Margareth Thatcher deixou ao 
renunciar para concorrer novamente ao cargo de 
Primeira-Ministra. Ele preencheu o vazio; no entan
to, não se sabe o que vai acontecer. Mas a Inglater
ra tem uma sombra, que é Margaret Thatcher, e tem 
um Primeiro-Ministro tentando ocupar o seu espaço. 
A grande figura que foi François Mittenrand está ar, 
com livros contendo as maiores intenrogações acer
ca da sua vida. Faleceu, e o seu slbstituto, Jacques 

Chirac, na minha opinião, começou com o pé es
querdo no momento em que determinou, imediata
mente, a reabertura dos testes nucleares, angarian
do para si a antipatia do mundo inteiro. O Presidente 
russo provoca até uma certa simpatia, mas é uma fi
gura - vamos usar um termo especial - engraçada. 
O Primeiro-Ministro alemão tem autoridade, mas até 
o seu estilo, a sua maneira simples, rústica demais 
ao falar não se identifica com a figura de um estadis
ta, mesmo tendo quase dois metros de altura. 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso é um ho
mem que hoje tem o seu lugar e, por isso, a sua res
ponsabilidade. Entendo a vaidade do Presidente em 
suas viagens pelo mundo e acho que está certo. 
Discordo daqueles que dizem que Sua Excelência 
está viajando demais. A meu ver, o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso faz bem em viajar. Está 
aproveitando o momento para, com o !!eu prestigio, 
elevar a imagem do Brasil. 

Quando Governador do Rio Grande do Sli, eu 
viajei ao Japão, de onde não governei, porque o 
VICe assumiu o cargo; no entanto, tomei as decisões 
mais importantes do Rio Grande do Sul, porque ha
via o fax, o computador e a telefonia espontânea. O 
Sr. Fernando Henrique Cardoso, com um Vice-Presi
dente da competência, dignidade, conliabilidade e 
seriedade de Marco Maciel, faz muito bem em viajar. 
Fez bem em ir à China, à fndia e ao Japão. 

O Presidente Fernando Henrique Gardoso tem 
estrela. Sua Excelência iria cometer - querem que 
cometa no seu Governo ~ um erro que considero 
quase que total, que é a privatização da Vale do Rio 
Doce. 

Ora, Sr. Presidente, podemos ter as opiniões 
mais variadas com relação ao que--é e ao que não é 
privatização, o que deve ser e o que não deve ser 
privatizado. Tenho dúvidas sobre isso. Acho que o 
Estado deve ser enxugado. Esse Estado enomne 
que está ar não pode continuar. Alguns pensam que 
a Petrobrás é dos funcionários e não do Brasil. Há 
verdade nisso. Temos que enxugar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, isso não impe
de que se faça doações, como em alguns casos 
está acontecendo; e isso não atinge a Vale do Rio 
Doce, porque ela não é apenas uma estatal, mas 
muito mais do que isso. A Vale do Rio Doce é o nos
so subsolo, a nossa riqueza, é o Brasil nas suas po
tencialidades. ~ muito mais do que a Petrobrás, por
que, a rigor, - eu que fui guri de "0 petróleo é nos
so" - sou obrigado a reconhecer que o petróleo 
pode ser nosso, mas não é aquela maravilha que 
pensávamos ser. Pensávamos que o Brasil seria 



Fevereiro de 1996 .---- ANAIS DO SENADO FEDERAL 627 

como a Calffómia mostrada nos filmes americanos, 
em que a pessoa cava um poço à procura de água e 
o petróleo jorra Verificamos que aqui as coisas são 
diferentes. · 

O petróleo mais caro do mundo, a ser explora
do, é o brasileiro, mas o País mostrou suá compe
tência, porque, hoje, a melhor tecnologia de produ
ção de petróleo em águas profundas é a nacional. 
Não há nada mais difícil do que essa competência 
que o Brasil demonstrou. 

Não encontramos petróleo? Não, não encon
tramos petróleo. Por onde fomos não havia? Não, 
não havia Fomos, então,-para o melo do mar e, não 
sei a quantas centenas de metros, descobrimos pe
tróleo. No entanto, ele não representa a fortuna que 
imaginávamos. 

Se, amanhã, a Petrobrás abrir seu capital para 
o recurso estrangeiro .:. sem, contudo, ser privatiza
da - , tudo bem, porque petróleo é petróleo: desco
berto, tem que haver o poço. 

Entretanto, a Vale do Rio Doce é um assunto 
diferente. A Vale do Rio Doce é o próprio Brasil, é o 
noSso subsolo. Quem me diz isso é Aureliáno Cha
ves, um homem de bem, um homem digno, que foi, 
por cinco anos, · Ministro das Minas e Energia. Ele 
me disse: "Pedro, se você me perguntar qualquer 
coisa sobre mineralogia, sobre nosso subsolo, terei 
que telefonar para. a Vale, porque está ludo lá; há 20 
anos, todos os técnicos, todos os cientistas, todas· 
as pessoas que entendem desse assunto estão lá 
na Vale". 

Entendo, Sr. Presidente, que privatizar a Vale é 
entregar para a empresa que for assumi-la todo o 
conhecimento do subsolo brasileiro. 

Por que o Fernando Henrique tem sorte? 

Por causá desta notfcia de jornal: "Descoberta 
de ouro no Pará". De repente, não mais que de re
pente, no meio da discussão, sem mais nem menos, 
descobre-se um minazinha de 150 toneladas de 
ouro! São estimadàs 150 toneladas de ouro; isso 
.sem aprofundar e verificar o que tem mais. Já eslão 
dizendo que a cotação da Vale na Bolsa de Valores 
subiu por causa dessa noticia. 

Se a Vale fosse de alguma empresa, ficaria
mos sabendo disso? T(\maríamos conhecimento 
dessa jazida? O que aconteceria? 

Volto a repetir que sou favorável à privatização 
de alguns selares da Vale; com toda sinceridade, 
não penso que a Vale deva ser todo esse gigantis
mo, no sentido de ter um porto aqui, uma estrada de 
ferro lá, etc. Todavia, a documentação, a proprieda
de, as licenças de jazida, os técnicos, os cientistas, 

os laboratórios que pertencem à Vale têm que ser 
nacionais. Tudo isso não pode ser privatizado, por
que não tem preço. Nesses 50 anos de domínio, 
quantas dezenas de minas como essa podGrão sur
gir? Quantas coisas poderão ser descobertas? 

Outro dia, fui procurado por uma empresa do 
Leste Europeu. Fiquei impressionado com as infor
mações sobre minas de minério sólido, consistente. 
Hoje, não é mais preciso que o mineiro desça até o 
fundo da mina; eles têm uma tecnologia robotizada, 
computadorizada, por intermédio da qual a máquina 
perfura profundamente e extrai o minério, pratica
mente ·sem a mão humana. É uma coisa fantástica, 
mas já existe. 

Enlão, Sr. Presidente, não entendo por que pri
vatizar a Vale. Perdoe-me o Sr. Fernando Henrique 
Cardoso, mas não dá para entender. · 

O ex-Presidente Itamar Franco, quando se ma
nifestou, anteontem, contra a privatização da Vale, 
reafirmou seu pensamento de quando era Presiden
te. E o Sr. Fernando Henrique Cardoso, quando seu 
Ministro, já sabia disso, porque em várias reuniões a 
que estive presente isso foi mencionado; o Presiden~ 
te Itamar Franco, quando se falava em privatização, 
dizia que a Vale, não. 

Privatizar a Vale do Rio Doce, com toda since
ridade, é uma ofensa à Nação. 

O Sr. José Eduardo Outra - PerrnHe-me V. 
Ex" um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não. Ouço, com 
o maior prazer, o aparte de V. ExA. 

O Sr. José Eduardo Outra - Nobre Senador 
Pedro Simon, o pronunciamento de V. Ex~ me dá a 
oportunidade de fazer um registro. Estamos, hoje, 
no último dia da convocação extraordinária, e, como 
V. Ex" deve se lembrar, no dia 15 de dezembro, ati
ma dia da Sessão Legislativa do ano passado, esta
va na pauta do Senado Federal projeto de minha au
toria que prevê a necessidade de autorização legis
lativa do Congresso Nacional para a privatização da 
Vale do Rio Doce. Esse projeto entrou em pauta, ini
cialmente, nesta Casa, em agosto; na ocasião, foi 
aprovado requerimento para análise peta Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, sob o compro
misso das Lideranças de que se cumpriria o prazo 
de 20 dias. Passararn-5e alguns meses e o projeto 
ainda não foi objeto de deliberação. No dia 15 de de
zembro, como V. Ex" deve se lembrar, tfnhamos na 
sessão uma série de projetas importantes, inclusive 
sobre empréstimos, mas não havia quorum no ple
nário; havia quorum apenas no painel de presen
ças. Elaborei requerimento de inversão de pauta e 
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poderíamos ter pedido verificação de quorum na
quele momento, o que derrubària a sessão. e impedi
ria a votação de projetas de interesse do Governo. 
Depois de amplo debate na Casa, foi feito um acor
do e retiramos o requerimento. Inicialmente, deve-se 
registrar que minha proposta era de que o projeto 
fosse incluído na pauta da convocação extraordiná
ria, o que não foi aceito pela Liderança do Governo; 
mas foi acordado que, durante a convocação ex
traordinária, o Ministro José Serra, o Presidente do 
BNDES, Dr. Luís Caries· Mendonça de Barros, e a 
Drª Helena Landau, Diretora de Privatização do 
BNDES, viriam ao plenário do Senado Federal para 
discutir a questão da privatização da Companhia 
Vale do Rio Doce. Esse compromisso foi assumido 
pelo Senador Elcio Alvares, Líder do Governo, e 
pelo Senador Sérgio Machado, Líder do PSDB. Es
tamos, hoje, no último dia da convocação e isso não 
foi feito. Conversei com o Senador Elcio Alvares e 
entendi as ponderações de S. Ex", de que o Gover
no estava preocupado com a votação do Fundo de 
Estabilização Fiscal e do Sivam, e, por isso, não foi 
possível viabilizar a presença do Ministro. Mas o fa10 
concre10 é o seguinte: esse projeto deverá entrar na 
pauta logo no início de março. Espero que, nova
mente, a Liderança do Governo não venha com sub
terfúgios para adiar sua votação. Registro que o pro
jeto não exclui, a priori, a privatização da Compa
nhia Vale do Rio Doce. Tenho a mesma opinião de 
V. Ex•. sou contra a privatização, mas respeito a opi: 
nião daqueles que são favoráveis. Queremos trazer 
para esta Casa, trazer para o fórum competente, 
que é o Congresso Nacional, essa deliberação tão 
importante, e é exatamente isso que prevê o projeto. 
Queremos registrar também que o. Executívo e os · 
próprios dirigentes da Vale do Rio Doce querem lia
lar a privatização dessa empresa, alijando o Con
gresso de qualquer decisão; inclusive, registro a in
formação que me foi passada pelo Senador Esperi
dião Amin, Presiderrte Nacional do Partido Progres
sista Brasileiro, de que havia um seminário promovi
do pela Fundação Milton Campos, do qual participa
ria o Presidente da Vale, mas na CJtima hora S. SO. 
não compareceu ao seminário. Quer dizer, é uma 
demonstração de que a direção da Vale do Rio 
Doce, os tecnocratas do BNDES e alguns setores da 
área econômica não querem a participação dos polí
ticos, não querem a participação dos partidos e não 
querem a participação do Congresso em medida tão 
importante como essa Entendo, como já registrei di
versas vezes, que esse projeto, de nossa au10ria, 
deveria- se não howesse preocupação pelo fa10 de 

ser um projeto originário de um Parlamentar do PT
ter a aprovação unânime desta Casa, já que é um 
proje10 que propõe a retomada, por paria do Con
gresso Nacional, de uma prerrogativa que era dele e 
que foi cedida na época do Presidente Collor. Eu 
gostaria, inclusive, que o Presidente da República, 
na condição de democrata que é - e reconheço isso 
- , tivesse consciência, neste momento, de que a 
decisão de privatizar a Companhia Vale do Rio Doce 
fosse 10mada com a parceria do Congresso Nacio
nal. Congratul<>-111e com o pronunciamento de V. 
Ex'. Espero que no início de março, quando o nosso 
projeto voltar à paUta do Senado Federal, ·não sejam 
novamente utilizados stilterfúgios para se evitar a 
sua votação. Que se vote a favor ou contra, mas não 
se adie mais a votação desse projeto. Congratulo
me com o pronunciamento de V. Ex". Muito obriga
do, nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON - Eu participei das dé
man:hes, fui um dos que foram até V. Ex~, porque 
achava que deverfarnos concordar em votar as ma
térias que eram urgentes e deixar o projeto de V. Ex" 
para a pauta da convocação extraordinária. Eu fui 
um dos que pec.;:ram a V. Ex". 

Mas quero dizer-lhe que não es10u apressado 
para que os ministros venham para cá, desde que, 
enquanto não vierem para cá, não apressem a priva
tização. 

A. questão é a seguinte: não vêm os ministros, 
rnaa.engu.m.to não votamos" Cj projeto eles estão 
apressando lá a privatização. 

o Sr. José Eduardo Outra- Os prazos da pri
vatização estão correndo. 

O SR. PEDRO SIMON - Aí é que está! 8es 
não querem vir, querem demorar, querem que haja 
mais tempo. Tudo bem! Mas que se pare lá! Na mi
nha opinião, o erro é que não estão vindo explicar 
aqui mas estão apressando o processo de privatiza
ção. 

A Sr" Landau, que gosta de falar em privatiza. 
ção, mais uma vez falou, peremptoriamente, que a 
privatização da Vale já está assegurada, já está cer
ta. Exista uma carta do Presiderrte Fernando Henri
que Cardoso dizendo que não será privatizada a Pe
trobrás, mas a SP' Landau, na televisão - e eu assis
ti - , disse que vai ser privatizada a Petrobrás. 

Eu diria, respondendo a V. Ex", que V. Ex'l tem 
toda razão. Eu não me importaria que viessem hoje 
ou daqui a 2 meses ou daqui a 3 meses, desde que 
durante esse tempo se parasse com o processo de 
privatização. Até para que a sociedade tenha mais 
tempo para discutir. 
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O Sr. Ademir Andrade - Permite-me V. ExA 
um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON-Corceclo o aparte a V. Ex". 
O Sr. Ademir Andrade- Eu gostaria de acres

centar ao pronunciamento de V. ExA que dois paises 
disputam, hoje, a posse da Companhia Vale do Rio 
Doce: o Japão e a Austráfa O Japão, lm dos pafses 
mais desenvolvidos deste Planeta, compra 40% de 
todo metal que consome do Brasil, 40% da Austrália e 
os 20% restantes de outros pafses. Ora, o Japão está 
numa briga voraz com grupos australianos, porque ele 
não quer depender unicamente de un1a nação. Caso 
os austraroanos comprenor a Companhia Vale do Rio 
Doce, pra!icamente vão cfllar os preços de 80% do 
consumo do Japão. Veja V. Ex" que o BrasH, que o 
Governo brasileiro está abrindo mão de algo estratégi
co, de algo que outros países estão dispttando. Em 
troca de quê? Em troca de um valor que dá para pagar 
6 meses de juros da dívida interna e externa do Brasil. 
Quer dizer, vamos entregar algo que é prioritário, algo 
que é esb atég;co para o nosso desenvoMmento, em 
troca do pagamento de 6 meses dos serviços das nos
sas dívidas. É isso que está sendo colocado neste mo
mento. Quero somente acrescentar mais uma coisa: 
nós eniTentamos, hoje, problemas terrfveis com a Vale 
em nosso Estado. O nosso povo, a nossa popúação, 
os garimpeiros, os trabalhadores ruais são;ba!a:los, 
pela Vale, como marginais. Temos problemas teníveis 
c;om essa empresa, sendo ela uma estalai. Imagine V. 
Ex" o que nà:l vamos enfrentar sendo ela uma empre
sa privada, especialmente uma empresa privada l'll.iti
nacional. Portanto, creio que 1Ddos devemos estar 
atentos a esse problema e, realmente, devemos tomar 
a frente. Nobre Senador Pedro Simon, até hoje não vi, 
nesta Casa, lm IÍlico Senador falar a lavor da privati
zação da Vale do Rio Doce. Entretanlx>, na hora das 
decisões, os votos necessários para modificar essa si
tuação falham. Isso é extremamente lamentável. Era 
este o registro que gostaria de fazer ao pronunciamen
to de V. Ex". Muito obrigado. 

O SR. PEDRO SIMON - Encerro, Sr. Presi
dente, dizendo apenas o seguinte: este Congresso 
cometeu um dos maiores erros da sua existência no 
final da Legislatura da Constituinte, quando aprovou 
um projeto de lei em que dava um cheque em bran
co ao Presidente da República, o Sr. Fernando Coi
lar de Mello, para que privatizasse o que bem enten
desse. Companhias que foram criadas por lei deve
riam ser extintas ou privatizadas por lei. Este Con
gresso deu um cheque em branco, em que dizia que 
o Presidente da República poderia privatizar qual
quer empresa estatal. 
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A Vale é diferente. Não consigo imaginar que 
possa passar pela cabeça de um homem, como o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, a Vale fora 
das mãos da sociedade brasileira Quando o Sena
dor Bernardo Gabral vem aqui e fala num plano de 
desenvoMmento da Amazônia, quando o Senador 
Jefferson Péres vem aqui e laia no desenvolvimento 
da Amazônia, quando V. Ex~. nobre Líder Romero 
Jucá, vem e rara na falta de um projeto de deserlliol
vimento para a Amazônia, se com a Vale já há pou
ca coisa, sem a Vale, meu Deus do céu, acho que fi
caremos sem a própria Amazônia! 

Sr. Presidente, o Presidente Fernando Henri
que Cerdoso é um homem de sorte, porque essa 
manchete, essa noticia da descoberta de uma mim• 
de ouro no Pará deve alertá-lo e chamar-lhe a aten
ção: Deus me avisou! Não, não vou privatizar aquilo 
que tanta gente, inclusive meu pai, lutou para que 
tosse nosso; não vou, de repente, entregar à privati
zação, ao capital estrangeiro, o subsolo da terra bra
sileira! 

Durante o discurso do Sr. Pedro Si
mon, o Sr. Júlio Campos, ~ Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidênCia, que é 
ocupada pelo Sr. João Rocha 

A SRA. MARINA SILVA _Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma comiJniçação. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN _ Sr. Presidente, 
.péÇO_ a palavra também, de acordo com o Regimen
to, pois fui citado pelo Senador José Eduardo Outra 
e gostaria de prestar um ~areoimento. 

O SR. PRESIDENTE (João Racha) _ Conce
derei a palavra à Senadora Marina Silva e, em se
guida, passarei a palavra a V. Ex", Senador Esperi
diãoAmin. 

A SRA. MARINA SILVA_ Sr. Presidente, peço 
·autorização para falar sentada 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) _ V. Ex& 
tem permissão. 

A SRA. MARINA SILVA (PT -AC. Para uma co
municação. Sem revisão da oradora.) _ Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, o que vou trazer a 
esta Casa pode parecer algo de importância locali
zada, circunscrita ao Estado do Acre. Mas eu gosta
ria de alertar a todos para o fato de que esse proble
ma diz respeito a vários Estados que hoje estão em 
dificuldades com as suas dívidas, principalmente 
com a Antecipação de Receita Orçamentária, que 
está fazendo com que Estados devedores tenham 
que recorrer à Caixa EconOmica, pedindo emprésti
mos para poderem sánar as suas dívidas. 
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No caso do Estado do Acre foi feito um desses 
contratos. E eu tenho quase certeza _ a minha as
sessoria está comparando com os dos demais Esta
dos da Federação _ que o do Estado do Acre foi o 
pior contrato. E talvez não fosse para se esperar que 
ocorresse diferente, porcjUe no Acre se deixou a "po
lítica do pires na mão" para se fazer a "política de 
lamber as bolas", o que é pior e muito mais humi
lhante. 

É só notar os critérios que são impostos ao Go
verno do Estado do Acre, que tem de abrir mão da 
autonomia do Estado e também da autonomia da 
própria Assembléia Legislativa, porque hã a imposi
ção de que é preciso rever a Constituição Estadual 
em vários itens, obrigando, inclusive; os Deputados 
a tornarem essa posição, principalmente os Deputa
dos governistas, que devem estar de acordo com 
esse contrato. 

Passo a ler, enlaO, a nota que se refere a esse 
absurdo cometido pelo Governador Orfeir Carneli, 
que inclusive estará depondo no Supremo no dia 16, 
com relação a improbidades cometidas: 

•o refinanciamento das dividas dos Estados, 
tipo ARO, foi criado para tirar os Estados das dificul
dades financeiras em que se encontravam no ano 
passado. Estados que não estavam pagando as 
suas dívidas, que não estavam pagando aos servi-
dores públicos em dia. • · 

E verdade que o Estado do Acre, no primeiro 
semestre, se incluía nesta situação. Não vinha pa
gando aos servidores em dia, mas depois do primei- · 
ro semestre, o pagamento foi normalizado. O Gover
no começou até a construir uma estrada federal, a 
reformar um hospital no valor de R$2 milhões. Há 
denúncias na Procuradoria da República de que a 
obra é superlaturada. 

O Tribunal de Contas dá conta também de que 
o Estado tem R$20 milhões em caixa para fazer 
uma estrada. Não sou contrária à realização da es
trada. O que não pode é o Governo do Estado tirar o 
dinheiro da Saúde, da Educação, do pagamento dos 
servidores para construir uma estrada, pura e sim
plesmente, prejudicando os outros setores. 

O Governador do Estado do Acre assinou esse 
contrato com a Caixa não porque tenha dificuldades 
com relação ao dinheiro, mas porque quer continuar 
faiendo a sua "caixinha". 

As condições para assinatura do contrato são 
simplesmente absurdas para um Estado pobre, 
como o Acre. O Governador, ao assinar Q cofllralo, 
simplesmente colocou a corda no pescoço dos servi
dores públicos, uma vez que esse contrato impõe 

itens que exigem a diminuição da folha de pagamen
tos. Isso é correto em relação a outros Estados que 
realmente são inchados. No entanto, no Acre as 
pessoas não têm outra fonte de renda. As prefeitu
ras estão com sérios problemas, porque as pessoas 
que estão saindo dos seringais _ não há preço para 
a borracha, para a castanha _ para lá se dirigem e 
pedem socorro ao Prefeito. 

O Governador, durante o carnaval, irá demitir 4 
mil servidores. Isso significa que 20 mil pessoas não 
terão de onde tirar renda que lhes pennita sobrevi
ver. Essa medida em um Estado pequeno como .o. 
meu ·é um verdadeiro caos! Para eles, reduzir gastos 
com folha de pagamento significa essas demissões 
às quais me referi anterionmente. 

Não conceder reajustes a servidores. Essa é 
uma exigência do referido contrato. E mais ainda: o 
Ministério da Fazenda quer iriformar-se, com 30 dias 
de antecedência, sobre toda medida legi~aliva que 
implique aumento ou redução de despesas, inclusive 
a criação de novos municlpios. Há outm cláusula 
que estabelece que o Governo será obrigado a fazer 
um estudo da possibilidade de privatização da Ele
troacre, empresa que fornece energia ao Estado. 
Para nós, acreanos, a privatização dessa empresa 
não trará benefícios à população pobre. Dwido mui
to que uma empresa privada, ao constatar que em 
detenminados municlpios não há viabilida:le econô
mica, vá fornecer esse serviço. 

O que está acontecendo, no Acre é uma inter
venção branca por parte do Governo Faderal, des
respeitosa a um Estado da Federação onde o recur
so público destinado a socorrê-lo será lllado de for
ma incorreta, colocando uma corda no pescoço de 
um Estado pobre e dependente da União. 

Que o Governo Federal faça isso. que tenha 
essa intenção, tudo bem. Mas assinar esse contra
to nos termos em que o Sr. Orleir Cam~i assinou 
é que considero uma vergonha e uma illmilhação. 

· Eu não poderia ficar calada diante de todas essas 
exigências, dessa intervenção branca qlll aconte
ce com a conivência de um Governador que não 
tem crédito, que não tem respeito por aquela po
pulação e que acaba cometendo mais Lllla injusti
ça com essa atitude que só prejudica o nosso 
povo. 

Isso está acontecendo com vários Estados. 
Ainda não tenho a cópia dos contraf!ls ao;sinados 
pelos demais, mas tenho quase certeza de que o Acre 
assinou o pior de lodos. Repito: ao invés da "política 
do pires na mão", está sendo exect.tada a "pJii!ica de 
lant>er as bolas da União". Muito obrigada 
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O SR. PRESIDENTE (João Rocha) _ Concedo 
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. (Pau
sa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Humber
to Lucena V. Exª dispõe de 20 minutos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pro
nuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, abordo, hoje, um assunto que jã foi 
objeto de vãrios pronunciamentos. neste plenário. 
Refiro-me à questão que se tomo11 tão polémica, 
embora me pareça muito simples, do reajuste ou 
não dos l(encimentos dos servidores plillicos civis e 
militares da União, na data base de 1Q de janeiro de 
1996. 

Inicialmente, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Sena
dores, lembro que, ao longo de minha vida parla
mentar, 09mo Deputado estadual, Deputado federal 
e Senador, é a primeira vez que ouço essa dúvida 

A Constituição Federal, no seu art 37, X, diz: 
" _ a revisão geral da remuneração dos servic 

dores públicos, sem distinção de fridices entre seni.: 
dores públicos civis e militares, far-se-ã sempre na 
mesma data; 

Acontece que, ultimamente, não só neste Go
verno, mas nos governos anteriores, iniciou-se um 
processo de discriminação dos servidores civis, em 
favor dos servidores militares. Criaram-se vãrias gra
tificações para os militares, oob ó argumento de 
atender às suas justas reivindicações salariais. _ 

Sou daqueles, Sr. Presidente, SJ"s e Srs. · Se
nadores, que até admitem que devemos nos debru
çar sobre essa Proposta de Emenda Constitucional, 
para efeito de distinguir a remuneração dos civis da 
dos militares, tendo em vista a diferença de ativida
des que exercem. Vale salientar que, de um modo 
geral, os militares, até pela sua própria condição de 
ser, devem dedicar-se, integralmente, ao serviço do 
Estado. -

Enfretari!O~ enquanto não se mudar a Constitui
ção, não se podem dar gratificações aos militares, a 
título de reajustes indiretos, e negar o mesmo per
centual aos servidores civis. Isso fere frontalmente a 
Constituição Federal. 

Por sua vez, a Lei n" 7.706, de 1988, estabele
ce claramente, em seu art. 12, que: 

"a partir de 1989 o mês de janeiro serã 
considerado data base das revisões dos 
vencimentos, salãrios, fundos e proventos 
dos servidores civis e militares da Adminis
tração Federal Direta, das Autarquias, dos 
extintos Territórios Federais e das fundaçõ
es públicas." 

Ao que me consta essa lei não foi revogada 
Tanto que vem sendo religiosamente cumprida a 
cada ano que passa 

O Sr. Josaphat Marinho_ Permite-me v. ·Exª 
um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA _ Pois não, no
bre Senador. 

O Sr. Josaphat Marinho _ E V. Ex~ pode 
acrescentar, nobre Senador Lucena: essa lei que li
xou a data base em janeiro foi modificada em vãrios 
dos seus dispositivos seguidamente, mas o dispositi.
vo que fixou a data permaneceu. 

O SR. HUMBERTO LUCENA Nobre Sena-
dor, agradeço a V. Ex~ pela contribuição valiosíssi~ 
ma, pois é um jurista eminente, consagrado _nesta 
Casa e fora dela 

Prosseguir.:lo, Sr. Presidente, ressaHe-se en
tretanto que não existia,. nem existe, para janeiro de 
t 996, nenhuma norma legal que defina os critérios 
ou indica!> de reajuste dos servidores na revisão 
que, de confomüdade com o disposto na citada lei, 
deveria ter lugar naquela data 

Um aspecto incontestãvel, porém, do ponto de 
vista jiirídica, é o de que a data base estã fixada na 
lei. . 

O Sr. Jefferson Peres Permite-me V. Ex~ 
um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA_ Ouço com pra-
zer V. Ex'l. . ... 

O Sr. Jefferson Peres Senador Humberto 
Lucena, embora eu esteja i:le acordo oom V. Ex", en
tendo que existe uma armadilha legal que condena a 
todos nós, Parlamentares, infelizmente, ao silêncio 
em relação ao aumento dos servidores. Como os 
nossos subsidies são atrelados aos deles, toda· vei 
que aumentarem os vencimentos dos servidores da 
União nossos sulbsfdios aumentarão na mesma data 
e no mesmo percentuai. Todas as vezes que defen
dermos reajuste para eles estaremos, querendo ou 
não, defendendo reajuste para nós. É isto que me 
impede de falar sobre o assunto. 

O SR. HUMBERTO LUCENA _ V. Ex" alega 
uma razão ética, para não falar sobre o assunto. 

Penso de modo diferente. Até porque, nobre 
Senador, o reajuste previs1o, inclusive no Orçamen
to, é de 1 0%, o que pouco acrescentaria aos R$4,7 
mil líquidos que estamos recebendo. Em verdade 
seriam mais R$470 mensais. 

O Sr. Jefferson Peres _ Mas sempre nos ex
põem à maledicência 

O SR. HUMBERTO LUCENA _ Mas não é por 
isso que vamos nos calar, em defesa ·da grande 
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maioria dos servidores. públicos, pois somos um mí
nimo dentro dessa categoria O fato é que não há 
como· se deixar de reconhecer que os que trabalham 
j:Jara o Estado ~são seus servidores _têm pleno direi
to a um reajuste de remuneràção, na sua date-base. 

• • · Por outro lado, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores; M que se considerar, como eu dizia antes 
do aparte final ·do ·nobre Senador Jefferson Peres, 
que o montante de recursos para cobrir o reajuste 
dos servidores públicos civis e militares está na pro
posta orçamentária da União que, se ainda não é lei, 
pelo· menos nesse ponto não foi alterada 
·. ·. -'·Quero; po'rtanto, desta tribuna, fazer um apelo 

veemente ao Senhor Presidente da Repúblici!, àà 
Sr: MiniS!ió 'da:Fazenda e· a outras autoridades, no 
se~fidó de que façam justiça àqueles que trabalham 
para o Estado. · · 

· · Querer-Se trari5tóimár o servidor público !3!1Í 
bcide expiiuôno, Sr. Presidente, nunca deu certa. 
Não deu certo no Governo Jãnio QUadros, nãci deu 
certo no Governo Collor e não dará 'éer!O no Gover
no de Fernando HenriqueCárdoso. ·, 

· · · 'Quando· faÇo essa· colocação, :adianto-me so
bre iJm assunto que vou trazer em· breve à tribuna 
desta Casa: a reforma ádministratiVa Não se trata, 
agora, 'apenas de negar ao servidor· público o' 5eu 
reajuste. Ma5 'de muito mais. O que Se quer, Sr: Pre
sidente, de màdo claró, é ·extinguir a estabilidade do. 
servidOr púbfico. Servidores que fizeram concunso, 
estão. aí há quinze ou vinte anos e, de uma· hora 
para outra, poderiam ser· postos na ·rua, considera
dos talvez como excedentes. ineficientes ou algo se
melhante, quando V. Ex" e a Casa sabem que a lei 
do· Regime Jurídico únicO tem dispositivos que esta
belecem que, para qualquer caso que. diga respeito 
à irregularidades na vida do servidor, deve-se ins
taurar uma sindicãncia e depois um inquérito admi-
nistrativo. · 

Portanto, há um caminho para: se dispensar le
galmente o servidor. Não há de ser de forma arbitrá
ria, sobretudo num país como o nosso, onde o Esta
do ainda exerce uma grande influência na política. 
Se acabarmos com a estabilidade- do servidor. so
bretudo dos que têm o seu direito adquirido, então, 
Sr. Presidente, ele vai ficar à mercê da perseguição 
política, senão do Governo Federal que, nesse parti
cular, tem mais isenção, mas dos governos esta
duais e dos governos municipais. 

O Sr. Josaphat Marinho _ Permite-me V. Ex .. 
outro aparte, nobre Senador Humberto Lucena? 

O SR. HUMBERTO LUCENA _Ouço com pra
zer o aparte do nobre Senador Josaphat Marinho. 

o Sr. Josaphat Marinho _ Nobre ·Senador 
HumbertO Lucena, atente no seguinte: a Constitui
ção permite fixar uma data-base comum para servi
dores civis e militares. A lei fixou. A lei não foi aRara
da neste ponto. Se o Governo· não quer ·manter este 
regime, proponha a revogação da lei, ·mas assuma a 
sua responsabilidade de cumprir· a· ordem jurfdica 
enquanto ela estiver em vigor. · 

· O SR. HUMBERTO LUCENA ~MuitO bem! V. 
Ex• tem toda a razão. 

E volto a ·me fixar · rtovámente ·na data-base 
para reajuste dos· servidoreS· éiiris: e ·miliiáres: iriclu5i
ve para volt3r àS ConsideraÇões 'do ap:a;te do l}óbre 
Senador Jefferson PereS, ·e lembrar à Casa que, po
deríamos perfeitamente fazer _ qtiem' Sabe·:._ Ur]18 

reforma 'constitiJcionaJ estabéleceooo· úm' oútrO crité-
. rio para reàjuste dos sullsicitos Cios· senàdoras e: be- . 
putaélos:. o rààjuSte . Pociéiia. sê r' rêaiUSiadci atr'à.vés 
de outrO critéiio, contanto qué não fiCásSemO$ inibi
<jos de defender às direitOS i:tõS séritidóres, parque 
há uma vinculação entre a: SUá rer'tiuneiração e il.ciQs 
Srs. Deputados e Senadores. · · ' · · · · · · · 

Mas, Sr. Presidenté, j~ falava :5obre. a retq~ 
administrativa e vaRo a ela Acredito. que temos que 
lutar pela preservação dos i:IJi.eltos· àOgUV(do.s. :~ 

. história de s.e dizer que .o direito adquirido não vale 
contra à Constituição, é -Uma tesEÚnaceitável .::está 
ali o maior ·jurisia desta C;lS!i,' o.· S6oáâor Josaphat 
Marinho. Se fosse· as5irri, então,' avalie o qlie não 
aconteceria, por eicemplo: tarTbéní com i:l vitalicieda
de dos magistrados. De repente viria uma reforma 
constitucional acabando com a vitaliciedade, atingin
do inclusive os aluais Ministros do Supremo TribUnal 
Federal, dos demais Tribunais Superiores, dos Tri
bunais Estaduais e assim· por diante, e voitaríamos 
ao arbítrio do tempo dos atas institucionais, quando 
foram suspensos todos os direitos. inclusive a vitali
ciadade da magistratura e a imunidade dos Parla
mentares. 

Acho que não é por aí, Sr. Presidente. Delta
mos e podemos perfeitamente enxugar o Estado, 
cortando as gorduras. Isso deve ser feito. Os Gover
nadores, de um modo geral, estão nessa direção, in
clusive o do meu Estado, o Governador José Mara
nhão. Agora mesmo, S. ExA acabou de exonerar, em 
um processo de saneamento das finanças, iniciado 
por Ronaldo Cunha Uma, vários assessores doEs
tado, buscando verba para investimentos. Que se 
taça, então, um programa de demissões voluntárias, 
de incentivos financeiros às aposentadorias etc, e 
quem sabe se possa rever aquele dispositivo, apro
vado pela generosidade dos Constituintes de 1988, 
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que deu estabilidade a quem não fez concurso e que 
tinha cinco anos n<~ data da sua promulgação, sujei
tando aqueles servidores a um concurso de provas e 
títulos. Mas retirar a estabilidade de quem fez con
curso público, de quem completou o eslágio proba
tório de 2 anos, de quem é efetivo, Sr. Presidente, 
isso não é pqssívell 

Estou dizendo, aqui, o que disse pessoalmente 
ao Senhor Presidente da República, na semana pas
sada, durante uma audiência com Sua Excelência 
Acredito que devemos encontrar outros meios e mo
dos de fazer: uma reforma. administrativa, para enxu
gar a máquina do Estado; para diminuir as despesas 
de pessoai, de custeio, mas por outros caminhos, 
respeitando os direitos daqueles que servem ao Es
tado, porque não são só os Militares, Diplomatas, 
FiscaJs da Receita que servem ao Estado, seryem 
ao Estado tod~ aQUeles· que eStão rios quadros -do 
funcionalismo público federal, estadual e municipal: · 

· . Portaritó, Sr. Presidente, Srils e Srs. · Se.naclo;-. 
res.: conciuo. ilfirmàndo que chegou a: hora de fazer 
justiça aos servidores públicos que fazem parte de 
uma categoria que merece também um lugar ao sol 
na nossa sociedade. Não é possível que se queira 
manter a dignidade do servidor público denegrindo
se· diariamente, a sua ima.Qem; como se ele tosse ·o 
culpado por tudo de ruim que óccirre no Brasil. · · 

· · Era o quá tinha a dizer Sr. Presidente. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA_ Sr. Presidente,. 
peÇo a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) _Concedo 
a palavra a V. Exa, para uma breve comunicação, 
por 5 minutos •. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) _ Sr. Presidente, Srils e Srs. Senadores, inicial
mente, em apoiarnento ao discurso do Senador 
Humberto Lucena, quero dizer que nós, da Bancada 
do PDT, somos inteiramente solidários às causas 
trazidas ao Plenário, nesta tarde, pelo eminente Se
nador. Inclusive, o nosso Partido ingressou com açõ
es na Justiça, no sentido de que os servidores pos
sam ter reconhecida a sua data-base, recebendo o 
reajuste que está previsto, de acordo com uma lei de 
1994, que dá como base o INPC para·correção do 
salário dos servidores. 

Mas, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
gostaria de trazer a esta tribuna algumas irrporlan
tes questões que têm colocado o Senado Federal na 
vanguarda da democracia neste Pais e, ousaria até 
dizer, no mundo. Quero, inicialmente, parabenizar a 
Mesa Diretora que, ousadamente, implementou ter-

ramentas que utilizam a mais alta tecnologia para 
disseminar os debates que ocorrem dentro desta 
Casa para diversos segmentos de nossa sociedade 

Temos agora a recém-inaugurada TV Senado, 
que integra toda uma política de comunicação social 
que já apresenta resultados fantásticos, como a edi
ção diária do Jornal do Senado, a Agência Sena
do, os programas de rádio: Senado em Linha Dire- · 
ta e Correio de Voz, além de dois programas con
vencionais de lV (Congresso Ontem e Jornal do 
SenadolTV). Essa nova política também resultou na 
modernização da Voz do Brasil, cujo script encon
tra-se, hoje, disponível para consuitas nos micros de 
toda a rede integrada ao Prodasen. 

Aliás, cabe aqui uma referênCia especial. _aa 
Prodasen, que com sua competente equipe tem mu
niciado os gabinetes com as mais modernas e pode
rosas ferramentas de automação e informação, com 
padrões de qualidade que. em nada cjei1<am a des<r 
jar ao Primeiro Mundo. · 

t: nesse contexto, si% e Srs. Senadores, que 
gostaria de pedir especial atenção desta Casa para 
o Projeto de Resolução n'! 36195, do Senador Rober
to Freire, que pretende criar a Comissão de Ciência 
e T ec110logia. t: fundamental que seja institufdo, no 
âmbi1o do Senado Federal, ·1.1fll espaçc~ para se dis
cutir os temas mais palpitantes da atualidade da, 
ciência e da tecnologia, que têm afetado a toda a so
ciedade e també.in internamente ao Senado Federal. 

As controvertidas discussões sobre-. a Lei de 
Patentes, o caso Sivam, são apenas alguns exem
plos de temas que poderiam ter enconbado seu es
paço nesta comissão. No ãmbito interno, temos o 
grupo que estuda a modernização do Senado Fede
ral, repensando muitos dos processos internos da 
Casa, redesenhando nosso Workft-. para que 
possamos nos utilizar melhor da tramitação de docu
mentações através da mfdia eletrOnica, agüizando
os e economizando toneladas de papel. 

A Comissão de Assuntos EconOmicos, por 
exe!llllo, já faz chegar aos gabinetes as pautas das 
reuniões através do correio eletrOnico. A Consutoria 
de Orçamenfo já disponibiliza diversos documentos 
através da rede de computadores. Temos a Consti
tuição e o Regimento Interno disponfveis para con
sulta através de hiper-texto. Fala-se em qualidade e 
reengenharia Esperamos brevemente estar encami
nhando ofícios e protocolando processos, sem a ne
cessidade de movimentarmos nenhum papel. 

O advento da Internet, que já está.consolidado 
na rotina dos gabinetes, mas que precisa ser discuti
do do ponto de vista das informações prestadas pelo 
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servidor do Senado à comunidade da rede. Deseja
mos ver amplamente debatido nesta Casa o uso 
desde importante veículo. Já possuo em meu gabi
nete uma página eletrõnica desenvolvida por minha 
assessoria e que disponibiliza informações que con
sidero relevantes, diferentes daquelas apresentadas 
pela página mantida pelo Prodasen, mas que não 
pode ser veiculada por falta de regulamerlação do 
uso deste espaço. Por que não franquear espaço 
para que os Partidos políticos represenlados na 
Casa tenham suas próprias páginas de infonnação? · 

Estarei apresentando, brevemente, um projeto · 
de lei que visa regulamentar o arquivamento em mi
dias óticas e magnéticas, conferindo validade jurídi
ca aos documentos assim armazenados. As reper
cussões mais imediatas seriam uma monstruosa 
economia de espaço, principalmente nas repartições 
públicas e no Judiciário. Só para ilustrar. Sr. Presi
dente, o arquivo do Senado Federal ficaria reduzido 
ao volume de três ou quatro gavetas de uma escri
vaninha 

Muito brevemente teremos de incorporar ao 
Regimento Interno essa nova realidade e espera
mos, com este pronunciamento, precipitar o debata. 

Muito obrigado. · 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) _Concedo 

a palavra ao nobre Senador José Roberto Arruda, 
para uma comunicação inadiáveL 
. O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
Para uma comunicação inadiável. Sem rev~o do 
orador.) _ Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, 
penso que, hoje, como último dia da convocação ex
traordinária do Congresso Nacional, valeria a pena 
que, juntamente com os Srs. Senadores que ·estão 
presentes nesta sessão, fizéssemos uma reflexão 
sobre os avanQJS que foram conseguidos nesses 
quase 40 dias de trabalho. 

Alguns temas, pelo vigor das discussões, prin
cipalmente nesses últimos dias, ficaram marcados 
na imprensa nacional e na consciência das pessoas. 
Outros assuntos acabaram relegados a um segundo 
plano, em termos de comunicação, mas, nem por 
isso, deixam de ser igualmente importantes. Nesse 
período de convocação extraordinária, o Senado Fe
deral aprovou, não só na Comissão como também 
em plenário, a Lei de Diretrizes e Bases da Educa
ção. Aprovou não apenas o que seria o substitutivo 
do Senador Darcy Ribeiro, muito mais que isso, de
pois da incorporação de mais de 130 emendas ofe
recidas em Comissão, parcial ou integralmente, 
aprovou, na verdade, um Projeto de Lei da Diretrizes 
e Bases que, segundo as palavras do eminente Re-

lator Darcy Ribeiro, representa uma síntese do pen
samento nacional sobre a nova educação brasileira 
que lodos desejamos. 

Só esse projeto da LDB teria justificado a con
vocação extraordinária do Congresso Nacional. 

Entretanto, foi aprovado na convocação ex
traordinária o Fundo de Estabilização Fiscal, ferra
menta absolutamente necessária· para· que, nesse 
período anterior à aprovação da Reforma Tributária, 
da Reforma da· Previdência e da Reforma Adminis
trativa, possam as contas públicas brasileiras ser ar
ranjadas de tal sorte a se diminuir o déficit público 
que está aí coloCando em risco até o Plàno de Esta
bilização Eoonômica 

Além disso, sem entrar no mérito· das matérias 
discutidas e aprovadas no .Senado .Federal, deu-se 
curso ao processo do Sivam; áprovádo, ontem, nas 
três Comissões qué fórmatn a Comissão ESpeciàl. · 

A Lei de Patentes teVe a· discus5ão acelerada 
na Comissão, ficando, portanto," ágéridada.a suá dis
cussão "em plenário ~·e _tilçli>s nós S$emos qa .im
portância da Lei de Patentes para o modelo de de-
senvolvimento que se deseja tenha o País. · · 

Ot.dras matérias, igualmente if11JOrtantes, foram 
colocadas .no plenário do.Senado, como a fixação de 
alíquotas para o Imposto de Renda dos trabalhadores 
avulsos e o fim do Confins para os exportadores.·.· 

Sr. Preside~te, f)'l- Cãmafl!. dos Qeputados se 
deu um enonne avanço em uma matéria fundamen
tal, que é a reforma da Previdência Social. Não teve 
ela decisão definitiva, mas teve um processo de dis
cussão aprofundado com segmentos organizados de 
toda a sociedade brasileira E algumas outras maté
rias, embora não tenham sido votadas em definitivo 
aqui no Plenário do Senado tiveram um ganho mlito 
grande no que diz respeito a prazo e a queima de 
etapas de discussão. É o caso, por exemplo, do Or
çamento Geral da União que, embora não tenha 
sido ainda votado na Comissão Mista de Orçamento, 
pelas informações dadas pelo Presidente da Comis
são, Senador Renan Calheiros, está em sua última 
fase, devendo portanto, logo após o carnaval, entrar 
em discussão na Comissão e no Plenário do Con
gresso Nacional. 

Todas essas questões que fóram discutidas e 
algumas delas votadas nesta convocação extraordi
nária do Congresso Nacional demonstram a impor
tância da mesma. E mais que isso, a impossibilidade 
de estarmos, todos nós, de férias nesses 45 dias, 
pois estaríamos voltando ao trabalho apenas na ses
são de amanhã, que inaugura o novo período parla
mentar. 
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Por essas razões, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, julguei que era do meu dever fazer este registro 
na última ses500 da convocação extraordinária dO 
Congresso N00onal, aqli no Senado, da assidlidade 
dos Srs. Senadores dtxante este perlodo, dos resU!a
dos alcançOOos nessas várias sessões, ITI1itas 'delas 
que adentraram o perfodo da noite, discussões inten
sas, veementes até. mas todas elas com votações de
mocráticas, para que seja dado segmenlQ a 1,1rna 
pauta que foi extensa e importante paia o Pais. 

Neste momento, julguei que seria funci3mental 
fazer este registro, até para que a opinião pública e 
os meios de comunicação· po5sàm iazer uma avalia
ção precisa da importância da convocação extraordi
nária do Congresso Nacional nestes meses de janei-
ro e fevereiro. Muito obrigado. . . 

O SR. WALDECK O.RNELAS :.._Sr •. presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) _Concedo 
a palavra ao Senador Waldeck Or'nelas. · · 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão ·do . aia
dor.) _ Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, quero 
valer-me do balanço que acaba de fazer o Senador 
José Roberto Arruda sobre as matérias de relevante 
impor1ãncia que toram votadas nesse período;. para 
referir-me a uroa outra dimensão da afividade parla-
mentar." · 

Estamos já no mês de fevereiro. Encerrou-se a 
afividade da sessão legislativa passada; hoje se 
conclui a convocação extraordinária. e nós estamos 
no segundo mês do exercício financeiro sem que o 
País disponha do seu Orçamento aprovado pelo 
Congresso Nacional, corno se essa não tosse urna 
função das mais elementares do Parlamento. 

A esse respeito, entendo que é preciso, porque 
há algo estniuralmente errado, encaminhar soluçõ
es adequadas Com efeito, desde 1970, o Congres
so brasileiro não consegue aprovar o Orçamento an
tes do inicio do exercício. Há casos extremamente 
anõmalos, como o do exercício de 1994, quando o 
Orçamento só loi aprovado no mês de novembro; no 
de 1993, somente no mês de abril; e agora já errtra
remos no mês de março, seguramente, sem que te
nhamos votado o Orçamento, embora sua tramita
ção estaja bastante adiantada e com parecer final já 
sendo apresentado pelo relator1jeral. 

Sr. Presidente, é preciso que esta Casa reflita 
sobre essa questão. Não se trata de um fato isolado, 
como disse, mas de um fenômeno que já se vem re
pelindo há sete anos. Isso requer reflexão e provi
dências. 

Entendo que há necessidade de que a sessão 
legislativa não se encerre sem que o Orçamento te
nha sido votado. A Constituição estabelece que a 
sessão legislativa não pode ser interrompida sem ter 
sido votada a LDO, mas vemos que o Poder Execu
tivo modifica depois a LDO por medida provisória, 
como fez agora, e, ao invés de executar 1/12 avos, 
praticamente pode executar o Orçamento na sua in
tegralidade, se assim o desejar. 

Outro aspecto é que talvez seja preciso ampliar 
o tempo de análise que o Congresso tem para a pro
posta orçamentária e também mudar a natureza do 
Orçamento, a fonnna como ele se reveste. 

Apresentei, na Comissão de Orçamento, a pro
posta de criação de uma subcomissão temporária. 
Após a aprovação do pareCer, será feita a constitui
ção dessa subcomissão de modo que possamos fa
zer a lei complementar prevista no art. 165, § 9!'-. da 
Constituição, ou seja, definir o Orçamento, as suas 
canicterlslicas, o seu contorno, a sua n·atureza, as 
suas condições operacionais para que possamos 
modernizar esse instrumento que tem feito tanta fal
ta à Nação. Porque, com o restabelecimento da es
tabilidade econômica, é posSível voltar-se a planejar, 
a pensar em polfticas de médio e longo prazo. 

Sr. Presidente, no encerramento desta convo
cação extraordinária, quero pedir a atenção da Mesa 
e providências para que, tãO' logo seja iniciada _ o 
Que já oconne amanhã _ a nova sessão legislativa, 
!19jª incluída. na Ordem do Dia, a. proposta de 
Ernerida Constitucional n" 5, de 1995, do Senado. 

Essa propÓsta foi lider-clda pelo Senador Ney 
Suassuna. Na COmissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, o Relator foi o Senador Lúcio Alcântara. 

·Ela estabelece que a sessão legislativa não será en
camada sem que a lei orçamentária haja sido vote
da. Cabe à Mesa a adoção dessa providência. Nós, 
embora necessitemos de um conjunto de providên
cias para fazer com que o Orçamento possa tramitar 
nomnalmente dentro dos prazos, e o País possa ter, 
ao início de cada exercício financeiro, o seu orça
mento, precisamos dar o primeiro passo, qual seja, 
aprovando essa emenda constitucional que já está 
em condições de ser votada no plenário. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
A SRA. JÚNIA MARJSE _Sr. Presidente, peço 

a palavra corno Lfder. 

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) _ Concado 
a palavra a nobre Senadora, por cinco minutos. 

A SRA. JÚNIA MARJSE (PDT-MG. Corno Lí
der, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) _ Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 
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tenho ocupado esta tribuna em reiteradas ocasiões 
para manifestar o meu desacordo com a condução 
da política económica implantada neste País exala
mente por aqueles que não têm nenhum compromis
so com os milhões de brasileiros que não conse
guem ingressar no mercado de trabalho e propiciar 
aos seus filhos condições mínimas de decência, em 
termos de educação, saúde e moradia 

Esta é urna política perversa, que, apesar de todas 
as denúncias que OC!ui fizemos, principalmente em ter
mos das nefastas conseqOências que a chamada ânco
ra cambial e a irresponsável áJertua comercial trariam 
à economia brasileira, tem sido adotada no País pelos 
condulores da política económica do Governo. , 

Seus resultados estão aí para confirmar, infe
üzmente, as nossas previsões. Ainda ontem, o Go
verno anunciou uma cifra astronómica de R$2,8 bi
lhões, como déficit do Governo. Vale dizer, não obs
tante todo o arrocho salarial imposto aos servidores 
públicos, que até hoje não tiveram o reajuste mínimo 
de 1995, toda a penúria imposta aos programas de 
investimento público e até mesmo aos gastos de 
custeio da máquina estatal, vive-se urna situação de 
total descontrole das contas públicas. 

Ora, se não hã aumento de salário do funcio
nalismo, se não há pagamento das obras do Gover
no, então, Sr. Presidente, como é possivel que o 
Governo tenha um déficit de tal magnitude? 

Como é possívei, Sr% e Srs. Senadores, que, 
após meses a fio de recordes de arrecadação de im
postos e de contenção dos gastos públicos, tenha
mos ainda esta situação de descontrole? A resposta 
é muito simples. Procurem-na na irresponsável polí
tica monetária que este Governo _ ou melhor diria, 
que todos os governos nos últimos 20 anos _ tem 
praticado. É a politica de juros escorchantes, os ju
ros mais elevados do planeta, que, se causam, por 
um lado, a felicidade de especuladores e banqueiros 
internacionais que aqui vêm em busca do lucro fácil 
e das aplicações sem risco, por outro, infelicitam a 
vida do povo brasileiro. 

São esses juros escorchantes que desequili
bram as contas públicas, alimentando o circulo vicio
so da especulação financeira: para financiar o déficit 
público, o Governo coloca no mercado titules a juros 
cada vez mais elevados e estes juros, por sua vez, 
elevam o déficit público, obrigando o Governo, para 
financiá-lo, a pagar, no instante seguinte, juros ainda 
maiores. É uma ciranda diabólica que consome todo 
o esforço do trabalhador, do industrial, do comer
ciante, do lavrador e do produtor rural para sustentar 
os especuladores financeiros. 

Essa é a causa principal do déficit público, que, 
enquanto não for estirpada da realidade brasileira, 
nos impossibilita de progredir e crescer economica
mente e impede a geração dos empregos hoje tão 
necessários para os milhões de jovens que acorrem 
anualmente ao mercado de trabalho. 

Como salienta o editorial de hoje do jornal Fo
lha de S. Paulo: 

"Do ponto de vista das receitas, o Go
verno está colhendo o que plantou. Era sabi- · 
do que as duras medidas de contenção da 
atividade económica terminariam por afetar 
a arrecadação. Esse efeito é tão mais acen
tuado quanto mais intensa for a freada no __ 
ritmo do crescimento. A arrecadação federal 
caiu, em comparação a janeiro de 1995. Ela 
toi de R$5,9 bilhões no mês passado e de 
R$6,3 bilhões há um ano." 

As despesas cresceram ainda mais 
do que os índices· de preços ao consumi- -
dor. Passaram de R$6 bilhões, em janeiro 
de 1995, para R$9,4 bilhões no primeiro 
mês de 1996 ... Há um limite, evidentemen-
te, de quanto e até quando será possível 
financiar esse desequilíbrio. A reforma do 

. Estado mostra-se não só cada vez mais 
necessária como urgente•. É a conclusão 
do articulista. 

Enquanto esta situação perdurar, veremos, 
- como hoje me entristece dizer, a ameaça do Execu

tivo de cortar ainda mais os parcos recursos destina
dos ao investimento. 

Do montante original dos R$8,3 bilhões previs
to como investimento, o Governo já ameaça cortar a 
metade. 

Ora, Srs. Senadores, onde ficam as prioridades 
deste Governo? Mais uma vez, só na retórica dos 
discursos oficiais. 

De corte em corte onde vamos parar? 
O País já não tem orçamento e _ diga-se de 

passagem _ não é por culpa do Congresso. As es
tradas estão intransitáveis, as escolas deterioradas, 
os hospitais em estado de calamidade pública. E o 
Governo ainda fala em cortar, ainda mais, esses re
cursos tão essenciais e tão imprescindíveis à melho
ria da condição de vida do nosso povo. 

E todos esses cortes e esse ar.vcho para quê? 
Para equilibrar as contas públicas? Claro que não, 
Sr. Presidente! Apenas para continuar a pagar os 
especuladores, que _ repito _ tanto infelicitam esta 
grande Nação. 
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É preciso, seguramente, que o Governo ponha IJll 

basta em tl.do isso, que tenha a clarividência de estadi&
te e corrpromisso com o povo, para acabar de vez com 
a ciranda financeira e a dança ma:abra dos jtxos. 

Só a retomada do processo de crescimento 
económico e o fim da política neoliberal poderão sal
var este País. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, con
cluindo, quero aqui fazer uma análise dessa situa
ção. Nós todos sabemos, porque andamos pelos 
nossos Estados e municípios, conversamos com o 
povo, e cons1a1amos, no dia-a-dia, que essa situa
ção se agrava cada dia mais, criando a indignação, 
a perplexidade e a indecisão no futuro. 

Qual de nós não tem ouvido o clamor do povo? 
Quem de nós, neste Casa, não está sentindo, nas 
suas bases, lá no meio da nossa população, a situa
ção de indiferença, de descrédito e de desesperan
ça? Temos a certeza e a convicção de que o traba
lhador hoje está cada vez mais inseguro, porque não 
tem a certeza de que, no dia seguinte, não receberá 
o aviso prévio da empresa 

Hoje não temos mais certeza do que repre
sentará o dia seguinte para o destino do nosso País, 
em relação ao emprego, à saúde pllllíca e ao equilf
brio econômico. 

Agrava-se mais ainda essa situação quando o 
Governo declara à imprenSa: "União deve investir 
metade do previsto". 

Onde se dará o corte do Governo? Não será 
nos gastos p(blicos, mas, sim, no investimento da 
saúde pCblica, da educação, do saneamento básico, 
dos programas de moradias_ que ainda não existem_ 
e, sobretudo, dos programas de infra-estn1ua 

Aqui fica nossa indagação: até quando o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso vai iniciar o seu 
reencontro com a Nação e com o povo? Quando o 
Presidente daré esse passo decisivo para se aproxi
mar da população brasileira e, realmente, implanterá 
programas sociais, para resgatlr a miséria e a fome 
do nosso Brasil? · 

Fico muito triste ao constatar que ainda há mi
lhões e milhões de crianças expostas à mendicância 
e delinqüência. São 30 milhões de meninos e meni
nas de rua, que estão nos sinais de trãnsito abor
dando os carros para pedirem esmolas, ou até mes
mo arriscando furtos e rolbos. 

Será que este Governo e o Presidente não têm 
olhos nem ouvidos para a situação social deste Pais? 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (João Rocha)_ Concedo 

a palavra ao Senador Carias Bezerra (Pausa) 

Concedo apalavra ao SenadorCasildo Maldarler. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) _Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ontem, 
a Supercomissão que analisa o caso Sivam, com
poste por três comissões, examinou o relatório geral 
e entendeu, na sua maioria, por aprová-lo e encami
nhá-lo ao Plenário deste Casa em época oportuna 

Foi uma decisão democrática, muito debatida 
Uma decisão da qual cada membro participou e vo
tou de acordo com a sua consciência 

Sr. Presidente, segundo informações do Presi
dente, Senador Antonio Carias Magalhães, essa ma
téria deverá entrar em paute no fim deste mês. 

Foi uma decisão democrática. Cada um funda
mentou a sua posição de acordo com o seu perisa
mento e suas razões. Incluo-me entre aqueles que 
não votlram a favor do Relator-Geral no dia de on
tem Tenho-me baseado· nos fatos geradores do Tri
bunal de Contas da União levantados há questão de 
um mês e meio ou dois meses, e que têm alertado 
esta Casa sobre os vícios que poderiam estar ocor
rendo na concretização _ repito _ dos negócios da 
Esca com a Raytheon. O próprio Tribunal de Contas 
da União tem alertado os Srs. Senadores sobre essa 
questão, numa comunicação reservada E, em ful
ção dessa comunicação, é que se constituiu a Su
percomissão, ou, pelo menos, foi um dos fatores que 
ajudou a constituf~a. para analisar o caso Sivam. 

Tenho sido um daqueles que têm propugnado 
por aguardarmos essa decisão do Tribunal de Con
tas da União, porque, em função da manifestação do 
TCU, que é um órgão auxiliar deste Casa, o Ministá
rio da Aeronáutica tem enviado informações àquele 
Tribunal, procurando esclarecer as dúvidas que ele 
próprio tem levantado. 

Com relação a essas informações do Ministério 
da Aeronáutica, o Tribunal de Contas da União está 
mergulhado nelas atualmente, procurando verificar 
se as recebe ou não, procurando analisar se escla
rece ou não as dúvidas que o próprio Tribunal de 
Contas da União tem levantado com relação ao caso 
Sivam. 

Sr. Presidente, quero crer que, no momento 
em que este Plenário vier a analisar aquilo que a Su
percomissão decidiu por enviar a este Casa, as in
formações do Tribunal de Contas da União chegarão 
também aos Srs. Senadores. Então, Sr. Presidente, 
com maior clareza, com maior calma, com maior 
tranqüilidade, os Srs. Senadores poderão, em defini
tivo, opinar neste Plenário. Será um momento opor
tuno para que cada um ofereça o seu veredicto. 
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Sr. Presidente, como tenho sido daqueles que 
têm apelado por aguardar a chegada de informaçõ
es e que .votei contra o rela1ório geral, poderei, ba
seado nessas informações do Tribunal de Contas da 
União, oferecer meu veredicto e votar tmnqOilamen
te a favor, na hora definitiva. .Também aqueles que 
votaram ontem a favor, de acordo com os esclareci
men1os do Tribunal de Contas da União, poderão ter 
sua posição clareada na hora definitiva, na hora 
oportuna, neste plenário. 

Penso que ·será tranqOilo. Será um momenfo 
decisivo, em que· cada um e talvez até todos nós 
possamos sair com certa· unanimidade em relação 
ao caso Sivam; pois estamos por decidir definitiva' 
mente; depois do Carnaval ou no fim deste mês, se
gundo· as informações do Presidente da ·Comissão;· · 

Quero ·trazer isso com mLita tranqüilidade· à 
Casa, inclusive com respei1o à minha posição, Lima 
vez que cada qual·volou de áCordo com a sua cons
ciência.' ·Pareée que isso é fundamental. E se ·àlnd3 
existem dúvidas, elas deveriam ser esclarecidas. O 
próprio Tribunal de CcintàS ·da União, que é um ór
gão auxiliar deste Congresso Nacional, sem dúvida 
alguma, com isenção, li!iverá de infórmar a todoS· 
nós na época oportuna · · 

É praxe aqui nesta: Casa, em qualquer oomis
são,'antes de se' oferece~ um parecer, buscar os: ór
gãos técnicos da Casa, desía área ou daquela, P.àr.i 
auxiliar o Sr. Senador, quer na elaboração do pró
prio parecer, quer na sustentação de qualquer um 
nas comissões técnicas. Os órgãOs: técnicos. da 
Casa se manifeslam e estão aí para atJJsDI!l!· o que é. 
natural· e faz bem. O próprio Tribunal' de CõÍltàS da 
União, na época oportuna, aler1ou os Srs. Senado
res de que neste caso havia vícios; é tinha alertado. 
na época, repito. Agora, o Ministério i:ia Aeronáutiéà 
está procurando esclarecer ao TribUnal de Contas 
com relação a isso. Acredilo que, na época certa, 
oportuna, quando a matéria dessa Supercomissão 
vier a plenário, o Tribunal de Contas da União terá 
concluído o seu trabalho, a sua análisé e poderá de
finitivamente informar os membros· deste Senado 
Federal para que cada um possa exarar e votar com 
tranqüilidade sobre este caso que interessa não so
mente à Amazônia, mas ao Brasil corno um todo. In
teressa a todos nós. Essa é a grande realidade e po
deríamos, com muita tranqüiüdade, analisar a maté-
ria. 

Se pudéssemos aguardar da própria Comis
são, composla por três comissões, as informações 
ou a conclusão do seu trabalho, da sua análise, se
ria melhor. 

Ficou entendido, no enlanto, que deveríamos 
tomar uma posição ontem e que deveríamos raspei· 
lar a decisão tomada por cada um; mas, no final do 
mês, espero que o Tribunal de Contas já tenha con
cluído os seus trabalhos e a sua análise. E assim, 
com. a devida instrução, todos poderemos dec~ir 
tranqüila e definitivamente sobre essa matéria, ~ 
interessa não só à Amazônia, mas ao Brasil inteiro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eram essas as 
considerações que gostaria de trazer a esta Casa 
nesta tarde •. 

Durante o discurso do Sr. Casildo Mal· 
daner, o Sr. João Rocha, deixa a cadeira da 

. presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Sarne~ Presidente. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) _ Com a 
palavra o Senador Carlos Patrocinio, próximo orador 
inscrifo, . · 

. O SR. CARlOS PATROCINJO (PFL-TO. Prn
nuncia o seguinte disclirso.) _Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, como muitos dos nossos filhos não co
nheceram os bondes elétricos, nossos ne1os ou bis
milos, em sua maioria, não dirigirão aulomóveis mo
vidos a gasolina 

Respaldo esta afirmativa não em exercícios 
mentais de futurologia.· Baseio-me em documenfo da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos, divuigado pela 
imprensa, segundo o qual "dentro de 1 O anos é pos
sível que apenas Arábia Saudita, Kuwait, Irã, Iraque, 
Venezuela e México estejam em boas condiç<les 
para exportar petróleo". 

No passado mês de janeiro, o Presidente da 
República assinou decreto, aulorízando o uso do 
gás natural como combustível para motores de to
dos os tipos. T ai medida, considerada uma boa ai· 
temativa de energia para as grandes cidades, eleva
rá o consumo diário daquele gás dos aluais 130 mil 
m para algo em tomo de 1 ,9 milhão m3

• 

Três aspectos se contrapõem, de início, a este 
programa. Sabe-se que os carros, mesmo zero qti
lõmetro, perdem a garantia se os motores forem 
convertidos para o uso de gás. O Governo necessi· 
tará, portan1o, da adesão das montadoras para o 
crescime11fo da demanda desses veículos. Outra di· 
ficuldade está na resistência dos qonos de postos de 
combustíveis, já que o fomecimerto de gás natural 
requer investimentos caros e que não podem ser fei· 
tos em prazo tão curto, ou seja, àté o final do ano. 
Finalmente, o próprio Governo precisará investir, 
instalando ou ampliando a ttilulação subterrânea, 
indispensável ao transporte do gás para os poslos. 
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Existem no País quarentapostos de gás natu
ral; portanto, um potencial de atendimento a uma 
frota de 40 mil veículos. Como a expectativa é de 
um mercado adicional de 11 O mil veículos, serão ne
cessários 11 O novos postos de combustíveis e in
vestimentos globais de cerca de R$80 milhões na 
sua instalação. 

O Ministro Raimundo Brito considera que •será 
um programa de sucesso•. Tal entusiasmo, apesar 
dos obstáculos e do alto custo, é compreensível: a 
participação do gás natural na matriz energética bra
sileira, hoje de apenas 2%, deverá atingir 1 Oo/o no 
ano 2.01 O. Bem distante, no entanto, da média de 
20% a 23% nos países desenvolvidos. 

A idéia da utilização do gás nàtural como corn
bustivel integrou proJ:losição trazida a este plenário 
em 1993, quando de nosso mandato anterior, agora 
reapresentada sob no- 13 (PLS13/96). 

· · Está de parabéns, por conseguinte, o governo 
do Presidente Fernando Henriqtie Cardosa:-ao pio
curar novos rumos de produção e utilização de ener
gia, gerando milhares de empregos diretos e indire
tos, e reduzindo a dependência da frota rodoviária 
brasileira quanto às importações dos combustíveis 
derivados do petróleo. 

_ . Uma indagação, porém, teima em permanecer 
na mente de todo brasileiro, entenda ou não de eco-
nomia: e o Proálcool? · · -

Repetindo as palavras do nobre Senador T eo
tonio Vilela Filho, "0 Proálcool surgiu quando o frágil 
equilíbrio geopolítico dos produtores de petróleo se 
estilhaçava nas guerras freqüentes do Oriente Mé
dio, cartelizando os produtores e politizando suas re
lações e negócios. Nasceu mais por razões estraté
gicas e menos por imperativos econômicos." 

O mundo inteiro reconhece, hoje em dia, o bom 
desempenho do motor a álcool de tecnologia desen
voivida no Brasil. O advento da injeção eletrõnioa 
colocou os veículos equipados com esses motores 
no mesmo nível dos similares, movidos a gasolina 
Alguns modelos a álcool até se destacam pela eco
nomia de combustível. Entretanto a pesquisa reali
zada em maio deste ano, em São Paulo _ Capital, 
revelou aspectos interessantes: 

*desconhecimento dos consumidores sobre a 
tecnologia e o desempenho dos novos automóveis 
movidos a álcool; ' 

* mais de 43% dos entrevistados acham que o 
carro a álcool gera mais empregos no País do que 
os a gasolina; · / · · 

• mais de 66% ~Creditam que ele é mais impor
tante para a economia nacional; 

' quase 80% consideram que o carro a gasoli
na polui mais; 

*quase 75% concordam com maior estimulo à 
fabricação de carros a álcool; 

' 72% discordam de que seja melhor importar 
petróleo do que aumentar a produção de carros a ál
cool; 

'mais de 81 o/o situam o áJCÓol como estrategi
camente mais importante que a gasolina 

De Iodas essas respostas, uma conclusão é 
inegável: é apenas uma falácia a afirmação tão di
fundida de que "o mercado não quer carro a álcool". 

Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, acredito 
que V. Ex"s, assim como eu, tenham recebido em 
seus gabinetes uma coletãnea de reproduções. de 
artigos selecionados relativos ao Proálcool, encami
nhada pela Sociedade dos Produtores de Açúcar e 
de Álcool-Sopral. 

. . Após analisar cada um desse$ textos, duas sé
rias questões permaneceram claras em minha men-
te; . . . • . 

_ Primeira: Será possível que, ao longo dos últi
mos anos, a opinião pública brasileira tenha sido 
vergonhosamente manipulada para se desinteressar 
do Pro~cool? 

Segunda: Estaremos, como em tantas outras 
vezes, ralilicando nossa dapendência econõmica, 
numa clara demonstração de que os ates políticos 
de 1822 e 1889 somente alteraram a forma do Esta
do e o sistema de Governo no Brasil? 

Peço vênia aos nobres colegas, para apre
sentar~hes uina rápida sfntese dos elementos 
desses textos que me levàram a tão desoladoras 
conclusões: · 

O engenhàiro Larnartine Navanro Júnior, ex
mermro da Comissão NaciOnal de Energia e mem
bro da Sopra!, comunicou à sociedade brasileira, em 
1986, na Folha de São Paulo: 

"Difícil é acreditar que profundos co
nhecedoras dos meandros das estn1u'as de 
preço de combustíveis, como assessores eco-

. · · nõnioos nos mais altos escalões do Governo 
e clire10res da Petrobrás, usem o argumento 
dos subsídios como razão para sugerir revisão 
e redução das metas do Proálcool." 

"É necessário restabelecer a verdade 
em tomo do maior programa de combustf
veis renováveis da His1ória" 

Em 1988, em O Estado de São Paulo: 

"A Petrobrás está utilizando a polêmica 
que conseguiu criar em tomo da continuida-
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de do Proálcool, como uma espécie de corti
na de fumaça, para evitar a análise e discus
são mais profunda do seu Plano de lnvesti
mentos.n 

Conclui-se que o modesto plano do álcool 
possibilitará, em 1997, a irrportação de 270.000 
barris/dia de petróleo sem cus10s e, conse
qüentemente, a recfuçãJ de U$13, 1 bilhões nos 
investimenlos propostos pela Petrobrás. 

A expansão de 100.000 barris/dia de 
ãlcool equivalente, em 1 O anos, em absoluto 
não representará qualquer limitação para· a 
Petrobrás atingir os importantes objetivos de 
auto-suficiência em petróleo. • ' 

Em 1989, um anúncio do Soprar: 
·.~.a Petrobrás está fazendo tucfo para 

convencer a opil1ião pública de que o meta
nol é venenoso, nocivo à saúde. r= dessa 
maneira que a Peirobrás está planejando 
acabar com o Proálcool. Provocando queda 
na compra de carros novos a álcool, assus
tando os compràdores com- o fan1asma do 
racionamento. • 

• ••• o Brasil, sem o Proáléool, preCisará 
importar ainda mais petróleo _ e consumir 
mais depressa suas reservas estraiégicas 
desse combustfvel. Com esise aumento de 
importação, nossà dívida externa aumenta
ria dramaticamente. Nos últimos cinco anos, 
95% do aumento da divida externa brasileira 
adveio das importações de petróleo. • 

_em 1993: 
"A proposta da Petrobrás (.::)tem oomo 

único fundamento a reconquista de uma fai
xa expressiva do mercado de combustfveis 
( ... ) hoje atendida pelo álcool." 

Essas são palavras de dirigentes da 
Soprai. · 

"A expressiva participação do álcool na 
atual Malri.z Energética, onde o cornbustfvel 
renovável representa 200.000 barris/dia 
equivalente, seria paulatinamente reduzida 
nos próximos anos e, em seu lugar, expan
diríamos a utilização de cornbustfvel fóssil 
não renovável, de alto poder poluidor e hoje 
50% importado a preços imprevisíveis, dada 
a alta conotação politica que comanda as 
colações internacionais do petróleo. • 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, mesmo 
sem conhecimento técnico suficiente, que nos per
mita ratificar ou não essas afirmativas, temos que 
convir que soam de forma estranhamente profética 

ou, conforme um dos títulos que li: "Proálcool _ A 
Crônica de uma Morte Anunciada • 

Não desejo, no entanto, cansá-los com uma 
longa leitura de transcrições. Passemos, portanto, a 
faros aluais, que, embora aparentemente dissocia
dos, @resentam importantes pontos em comum. 
: __ . Em março de 1995, realizou-se na Dinamarca 
a "Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social", 
da qual o Brasil participou. Em maio, a Fundação 
Konrad _ Adenauer promoveu em São Pauto um se
minário internacional, com o objetivo de avaliar e de
terminar ações futuras para as políticas sociais no 
Brasil e na Alemanha. A esse evento, entre outras 
autoridades brasileiras, compareceram os ilustres 
Parlamentares Senador Eduardo Suplicy e o Depu
tado Federal Franco Montoro. 
· · A Cúpula de Copenhague teve como funda
mentação particular a pobreza, o desemprego c a 
desintegração social e foi denominada pela impren
sa d!! "Cúpula da Pobreza•. Ao ler a "Declaração de 
Copenhague sobre DeSenvolvimento Social", senti 

· que. a aoordagem desses temas pelos Chefes de 
Estado e de Governo levará a humanidade a médio 
prazo, a atin!iir patamares de colaboração, de frater
nidade e de justiça social inéditos na história do nos
s_o planeta. Ao reconhecerem as pessoas como o 
centra do desenvolvimento social, e este, por sua 
vez, como centro das necessidades e aspirações do 
povo em todO o mundo, os participantes definiram e 
aceitaram b seguinte repto: 

"Nosso desafio é estabelooer· uma es
trutura de desenvolvimento centrada nas 
pessoas, para nos guiar agora e no futuro, 
para constn.ir uma cultura de cooperação e 
parceria e para responder às necessidades 
imediatas daqueles que são os mais afeta
dos pela desgraça humana" 

Dentre os dez compromissos formalmente as
sumidos por aquelas autoridades, ressalto, pela ex
trema correlação com o que lhes venho propor, duas 
melas: 

n" 2 " ••• erradicar a pobreza no mundo", estabe
lecendo este ano de 1996 como o "Ano Internacional 
de Erradicação da Pobreza•. Propõem-se a concen
trar os esfi?rços políticos para tratarem das raizes da 
pobreza, incluindo a eliminação da fome e da desnu
trição; a prpvisão de segurança alimentar; educação; 
emprego e\.eondições de vida; assistência médica; 
água potável; saneamento e moradia ele. 

nº 3 _ • •.. promover a meta do emprego 
para todos como prioridade básica ( ... ) das 
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políticas económicas e sociais, ( ..• ) e tam
bém possibilitar a todos os homens e mulhe
res obterem um modo de subsistência segu
ro e sustentável ... " 

Dentre as ações para atingir esta meta, no âm
bito nacional, encontra-se o desen)lolvimento de "Po
líticas para expandir as oportunidades de !Tabalho e 
produtividade, tanto nos setores rui-ais, quanto nos 
setores urbanos, obtendo o crescimento econõmico, 
investindo no desenvolvimento dos recursos. huma
nos, promovendo tecnologias que gerem empregas 
produtivos, e incentivando·o emprego autõnàmo .. os 
empreendimentos e as empresas de pequem~ 13 mé-
dio portes;" ' 

Considerando essas metas; as estJ:àtéQiaS 
para geração de empregos definidas pelo Governo 
Federal se encontram perfeitamente alinhadas com 
os compromissos da "Cúpula da Pobreza•: a inclu
são da "variável empreQo" no processo de conces
são de financiamentos do Banco Nadànal i:Jà De
senvolvimento Econõmico e Social · BNDES , 
uma antiga reivindicação dos· trabalhãdores; a"·ém
prego temporário para jovens e idosos; a prioiidáde 
aos selares da construção civil, turismo, ãiEiàS de 
exportação e micro e pequenas empresas; a criação 
de programas de treinamento de pessoal para quali
ficar os trabalhadores ele ... Observa-se, porém, _que 
todas (ou pelo menos a maior parte dessas estraté
gias) se reportam aos empregos urbanos. 

Pergunta-se, então: E ós Setores Rurais tam
bém contemplados na meta 11> 3 dos Compromissos 
de Copenhague? 

Senhor Presidente, em 31 do passado mês de 
janeiro, tive a satisfação de assistir, neste colando ple
náriO, a um pronunciamento extremamente ló::ido e 
atuaJ do meu líder nesta Casa, o nobre Senador Hugo 
Napoleão, tendo corno tema o desemprego. A anãlise 
do crucial momento da vida brasileira que ora atraves
samos, as conclusões e, em especial, a palavra de or
dem que apresentou _ A Ar.ança para o Emprego _ , 
fazem d~a peça de oralória um nortearnento seguro, 
visando o fim do desemprego em nosso Pais. 

Nos'· apartes que recebeu, ficou evidente que, 
acima das divergências ideológicas e partidárias, o 
amor ao Brasil e a sua gente é capaz de unir os Se
nadores na defesa da parcela mais frágil do nosso 
povo: as camadas carentes. 

Preferi não participar do debate, naquele mo
mento, para não me privar da satisfação de ouvir os 
nobres Colegas e, também, para melhor amadurecer 
a proposta que agora lhes trago. Antes, entretanto, 
peço que considerem os seguintes fatos: 

12 O plano de geração de empregos do Gover
no Federal não apresentou, pelo menos até o mo
mento, qualquer solução para o setor rural; 

22 A agricultura, fortemente subsidiada no Pri
meiro Mundo, tem conhecido anos de amargura e. 
abandono em nosso País; . 

32 Milhões de lavradores brasileiros: homens. 
simples e laboriosos, sem outras qualifiCações, têm 
sido expulsos do único tipo de trabalho que sabem . 
fazer: cuidar da terra; 

.. 4l' Desamparadas, levas de . migrantes chegam 
. todos os dias aos grandes centros e se amontoam .. 

em •guetos", passando a viver de esmolas, em con
dições subumanas; 

59. No Nordeste, as eternas "obras de emergên
cia" ocupam os braços dos desempregados, criando, 
na maioria das vezes, construções inúteis, a exem
plo dos açudes de água salobra; . . · 

. · 6"- Somente a agricultura é capaz de fixar o ho-
mer:R no meio rural; . . . . . . 

7"- Existem, no Brasil, grandes ái-eas ainda in
·.cultas, com solo e cr.ma propícios às lides agrfcolas 

e com baixa densidade populacional,. as quais, não 
senda alvo das atenções dos governantes, come

.. çam a ser cobiçadas por outras nações, a exemplo 
das Regiões Norte e Centro-Oeste do nosso País; 

. a<- A construção civil, última solução para os 
. ~arados e . despreparados que apartam nos 
. grandes cenlros, não tem corno ocupar tantos milhõ
es de homens e mulhere!i desempregados. 

Sr. Presidente, Sr§s ·e Srs. Senadores, a gera
ção de. empregos é uma necessidade premente em 
um pals''dà ctescimento econõmico e populacional 
·expressivo como o nosso, em que, anualmente, in
gressam no mercado de trabalho mais de um milhão 
e duzentos mil· novos trabalhadores .. 

Somente projetas do quilate do Probor _ Pro:
grama d.a Borracha _ e do Proãlcool apresentam as 
condições necessárias para retirar das cidades e . 
atrair para o interior as centenas de milhares de fa
rnmas que hoje se amontoam nas áreas urbanas. 

As manchetes dos jornais nos informam que o 
Governo pretende salvar o Proálcool, assim corno 
presenciamos algumas medidas destinadas à sobre
vivência do Probor. 

Acrecfrto, Sr. Presidente, que ocorre no Brasil 
uma inversão de valores no que concerne a esses . 
dois programas _ o Probor e o Proálcool _ que po., 
dem representar a salvação para os problemas ex
plosivos dos milhões de agricultores até agora cJu.., 
piamente rejeitados, tanto pelo campo, quanto pela 
cidade. 
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Ao comentar a pesquisa do Gallup, os próprios 
jornalistas consideraram egoísta a opinião pública 
que elegeu como preocupação máxima o desempre
go e demonstrou pouca importância aos problemas 
dos •meninos de rua•. Diz o provérbio popular: A 
Voz do povo é a voz de Deus. E, rriaiS uma vez, a 
população escolheu eorretamente. Havendo empre
go para os pais, os filhos não precisarão ir para as 
ruas pedir esmolas, praticar pequenos furtos ou se 
ligar ao mercado sujo das drogas e da prostill.ição. 

Por isso, Sr. Presidente, encaminhei requeri
menlo à Mesa para que seja convocado o Ministro 
do Trabalho, Paulo Paiva, a fim de prestar esclareci
menlos a este Plenário sobre o programa de gera
ção de empregos ao qual S. Ex" tem dado uma aten
ção toda especial. 

Em nome, portanlo, da recuperação desses 
menores, já tão sofridos; do direilo do trabalhador 
rural ao emprego, à dignidade e à integração social; 
da tecnologia do áloool, tão desprezada pelos tecno
cratas nacionais e tão admirada pelos estrangeiros, 
é que espero para o Probor e para o Proálcool, não 
migalhas e esmolas, mas investimenlos que permi
tam que esses programas exerçam suas verdadei
ras funções sociais: gerar empregos e fixar o ho
mem no campo. 

Que se cumpram, na íntegra, os cOmpromissos 
assumidos pelo governo brasileiro _o aluai governa 
_ na "Cúpula da Pobreza•, em 1995, na capital da 
Dinamarca. 

Era o que tinha a dizer. 
Muilo obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Cá/'fos Patro
cínio, o Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presid~cia. que é ocupada pelo 
Sr. Nabor Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) _ Conce
do a palavra ao nobre Senador Romero Jucá por 
vinte minulos. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) _ Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ao longo deste 
ano de 1995, exeroi o meu primeiro mandalo legisla
tivo, já que tinha conslruído a minha vida política 
aluando em cargos executivos. 

No decorrer desse tempo, no Senado Federal, 
convivi com ilustres Senadoras e Senadores e parti
cipei do esforço desta Casa no sentido de construir 
com trabalho, com seriedade, com dedicação ao 
País, a retomada da valorização da classe política. 
Vivi um ano de mt.ito trabalho e acompanhei o em
penho dos outros Srs. Senadores. 

Sr. Presidente, nesta tarde, trago um tema que 
apesar de não ter chegado ainda ao plenário desta 
Casa jã chegou à sociedade. Entendo, pois, que é 
minha obrigação prestar um esclarecimenlo, não só 
à sociedade brasileira, mas especificamente à sacie- · 
dade ·do Estado de Roraima que aqui represento: 
quero tratar da questão das aposentadorias dos par
lamentares e da reforma da Previdência 

Vejo com muita tristeza estampadas no Cor
reio Braziliense de hoje as manchetes: "Deputados 
Mantêm Privilégios"; "Texto da reforma não mexe no 
IPC e na aposentadoria proporcional aos oito anos 
de mandato•; "Câmara mantém privilégio"; •Deputa
dos impedem o fim da aposentadoria especial para 
eles mesmos•; "Corporativismo talou mais alto•. ou 
'Uma aposentadoria bem especial. 

Não quero entrar no mérilo quanto ao fim do 
IPC. Essa é uma questão técnica Entendo que os 
Parlamentares devem ter direito à Previdência e à 
aposentadoria · como qualquer outro trabalhador, 
como qualquer outro funcionário público. Todavia _ 
e quero colocar minha posição quanlo às mudanças 
das regras _ , que se as regras vão ser mudadas e 
se haverá apenas uma regra para a aposentadoria 
do servidor público, esta precisa valer para todos, in
clusive para os Pariarnentares. 

Creio que neste momento de mudanças para 
o Pais, em que qúeremos fazer cortes em diversos 
setores, em. que queremos _segundo as palavras 
do próprio Ministro _tomar a Previdência, no futu
ro, viável para todos, é inadmissível que queiram 
perpetuar diferenças para a classe política. Gosta
ria de explicitar muito claramente esta posição. 

. Entendo que se o limite for R$800,00 de aposenta
dona, esse mesmo valor deve valer para todo 
mundo. Quem quiser um complemento para os 
seus vencimentos, que o busque na aposentadoria 
pnvada ou nos complemenlos que estão sendo 
discutidos. 

Agora, urna aposentadoria pública para o servi
dor deve ser, também,.para o Congressista. 

O Sr. Eduardo Suplicy _ Permita-me V. Ex• 
umaparte? 1 

O SR. ROMERO JUC!\ _ Ouço o nobre Sena
dor Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy _ Gostaria de cumpri
mentar V. Exª por assumir, de pronto, posição em la
vor de uma aposentadoria para todos os brasileiros 
com eqüidade. Não podemos como Parlamentares 
ter um tratamerrlo que não guarde eqüidade com o 
conjunto dos trabalhadores do selor privado, público. 
Acred1lo que devamos, .. sim, lo mar passos 
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Acredito que devamos, sim, ter coragem e dar 
passos em direção da igualdade de direitos. Enten
do que os parlamentares devem, segundo a orienta
ção que V. Exª está propondo, dar o exemplo: se va
mos procurar compatibilizar recursos em relação a 
conceder direitos de aposentadoria para os que es
tão no setor privado e no setor público, então, tam
bém os parlamentares devem ser parte dessa refor
ma como um todo. As centrais de trabalhadores, 
seja a Central Única dos Trabalhadores, a Força 
Sindical, a CGT, e demais entidades representativas 
e os próprios aposentados estão dizendo que, se for 
para fazer qualquer reforma de aperfeiçoamento de 
aposentadoria, então, dever-se-ã acabar com o tipo 
de aposentadoria privilegiada, que ocorre para juriS:
tas, para juizes classistas, para as pessoas que es
tão no Poder Judiciãrio, no Poder Legislativo e, 
eventualmente, quaisquer vantagens consideradas 
privilégios no Executivo. Assim, gostaria de regisllar 
que o Partido dos Trabalhadores tem uma postura 
que é exatamente a que V. ~ hoje defende. Por
tanto, estaremos juntos naquilo que, uma vez decidi
do pela Câmara dos Deputados, virã proximamente 
para o Senado Federal. . 

O SR. ROMERO JUCÁ _ Agradeço o aparte 
de V. Ex•, Senador Eduardo St.plicy. 

Eu poderia ter falado como vice-Uder do PFL 
ou como vice-Líder do Govemo no Congresso, mas 
fiz questão de inscrever-ma para falar como Sena
dor de Roraima para marcar mi~ha posição pessoal. 

Quero dizer a toda a sociedade, à imprensa e, 
principalmente, aos eleitores de Roraima que, efeti

. vamente, tomarei uma posição no sentido de aca
barmos com essa desigualdade. 

Faço, inclusive, um apelo à Câmara dos Depu
tados para que, ao discutir essa matéria, reveja esse 
absurdo, evitando assim que, ao tramilar a matéria 
no Senado, não digam que não podemos emendá
la, pois o processo volta à Câmara, atrasando a re
forma da Previdência 

Algumas quesliles têm limite, e é o caso des
sa Precisamos ter a seriedade de buscar a aposen
tadoria dos Parfariientares de alguma outra forma, 
mas não quebrando a eqüidade e a paridade com o 
serviço público. Volto a dizer que existem formas de 
fazer isso, como a contribuiçãó para a aposentado
ria. Existirã uma série de mecanismos que poderão 
ser buscados, mas não é juslo e não é sério que se 
faça uma distinção como a que se está querendo. 

Gostaria de deixar clara minha posição e pedir 
que cada Parlamentar escareça a sua, ponque toda 
a sociedade brasileira, principalmente os aposenta-

dos, estão acompanhando atentamente a aprecia
ção dessa matéria. É preciso que cada um tome 
uma posição séria, para que possamos olhar no olho· 
de cada brasileiro e dizer que votamos com cons
ciência e que mudamos a Previdência brasileira com 
seriedade. 

Eram essas as observações que gostaria de 
fazer. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) _ Conce

do a palavra ao Senador Aaviano Melo. 
S. EX" disporã de vinte minutos. 
O SR •. FLAVIANO MELO _ Sr. Presidente, 

SrAs e Srs. Senadores, chamo a atenção para o falO 
de que, na próxima sexta-feira, dia 16, o Govert!<!dor 
do Acre, Sr. Orleir Cameli, estarã depondo no Supe
rior Tribunal de Justiça, a respe~o de Inquérito no 
186, onde é acusado de desvio de recursos públicos 
para benefício próprio. É um lato que merece aten
ção pois demonstra que as denúncias que temos fei
to a respeito de crimes que teriam sido cometidos 
pelo Governador não têm sido em vão e que provi
dências estão sendo tomadas. 

O Governo foi intimado a depor no Inquérito no 
186, onde é acusado de desvio de recursos pCbli
cos. O inquérito trata do convênio assinado entre o 
· Governo do Estado e a Prefeitura do Município de 
Cruzeiro do Sul, no valor de R$60 mil e cujos recur
sos foram parar nas contas de uma das empresas 
de sua propriedade, a Cameli Comercial e Distribti
doraUda 

Hã mais dois inquéritos instaurados no STJ 
contra o Governador: o Inquérito no 184, onde é acu
sado de falsidade ideológica, por possuir vãrios 
CPFs; e o 185, onde é acusado de dispensar licita
ção pública para construção do Pronto-Socorro de 
Rio Branco. 

São apenas três das vãrias e graves acusaçõ-
es que pesam contra o Governo Orleir Cameli que, se
gU'Ido resumiu recentemente o jornal Zero Hora, esta
ria envolvido em trezentos atos st.pOStamente crimino
sos, que poderiam reslfur em trinta crimes cujas pe
nas, somadas, lhe renderiam 400 anos de prisao. 

As denú1cias, de tão graves, já resutaram na 
ida, em novermro último, do Procurador-Geral da 
República, Geraldo Brindeiro, ao Estado, nos três in
quéritos já instaurados e na devassa que hoje a Re
ceita Federal procede nas empresas do Governador 
e seus sócios e do empresário Narciso Mendes, tido 
como a eminência panda do Governo do Acre. 

Ainda ontem chegou ao Acre o Subprocurador 
da República, Flãvio Giron, enviado para realizar in-
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vestigações necessárias para complementar a ins
trução dos três inquéritos instaurados contra o Go
vernador e para outras investigações que podem r&
dundar em outros processos. 

São medidas que precisavam ser tomadas e 
que, esperamos levem à rápida conclusão desses 
inquéritos e de todas as denúncias que envolvem o 
Governador Or1eir Cameli, definido pelo jornal O Gk> 
bo como um fora-da-lei e campeão de falcatruas, fal
catruas essas que precisam ser definitivamente escla
recidas, para o próprio bem da população. 

Hoje, Srs. Senadores, o Acre vive um verdadei
ro descalabro administrativo. Não existe investimen
tos, não há empregos, e a fome e a miséria agra
vam-se a cada dia. 

Na verdade, o que parece existir basicamente 
de concreto no Estado são ameaças de demissão 
de milhares de servidores plblicos que, inclusive, já 
se preparam para deflagrar greve geral. O ano letivo 
está ameaçado, proje!os importantes em parceria 
com entidades internacionais estão paraiisados e 
com risco de cancelamento e doenças como hepati
te, hanseníase, leishmaniose, etc. continuam fazen
do vítimas. 

A crise é tão séria que, por si só, justifica o pe
dido de impeachement do Governador, medida 
que, inclusive, já começa a ser articulada na Assem
bléia Legislativa, num movimento que pretende reu
nir parlamentares de oposição, entidades civis, reli
giosas, sindicais, empresariado e a população de 
maneira gerai. A intenção é sensibilizar os Depula
dos que dão sustentação ao Governo, que são 
maioria_ apoio este conseguido de forma duvidosa, 
conforme a imprensa local tem denunciado. 

Enquanto isso, o Governador, a quem cabe r&
solver os problemas da populaçãO, contribui para o 
seu agravamento, envolvido nesse emaranhado de 
crimes que teria cometido e que já lhe renderam os 
três inquéritos já mencionados e a intimação do STJ 
para prestar esclarecimentos a 'respeito de apropria
ção de recursos públicos. 

A medida tomada pelo Ministério Público Fede
ral é his!órica para o povo acreano, pois significa o 
início definitivo do julgameniO dos crimes cometidos 
pelo Governador Or1eir Carneii, que terá que explicar 
à Justiça os seus atas e responder por todos eles. 

Como representante do povo acreano, apelo 
para as autoridades competentes, a fim de que ajam 
com o máximo rigor e a máxima urgência na apura
ção das denúncias que pesam contra o Governador, 
na expectativa de que a Justiça realmente seja feita 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

0 SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) _ Conce
do a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) __ 
Sr. Presidente, Senador Nabor Júnior, Sr"s e Srs. 
Senadores, gostaria de prestar uma homenagem ao 
Professor José Gomes da Silva, engenheiro agrOno
mo e fazendeiro, que, infelizmente, faieceu hoje, aos 
71 anos, no final da manhã, na estrada de Campinas 
para Valinhos. Engenheiro agrônomo e fazendeiro, 
José Gomes da Silva sempre esteve figado, direta 
ou indiretamente, ao debate e à luta pela reforma 
agrária no Brasil. Ele participou da equipe que refor
mulou o plano de revisão agrária do Estado de São 
Paulo, de 1959 a 1963, trazendo sua colaboração.ao 
Governo Carvalho Pinto. · 

ColaborOu ainda com o Marechal HumberiO de 
Alencar Castello Branco na elaboraç!!.o do EstatuiO 
da Terra, sendo considerado o grande responsável 
por aquele estatuto, de importância histórica para o 
Brasil e para a questão da reforma agrária 

No Governo Franco Mon1Dro, de 1982 a 1985, 
como Secretário da Agricultura de São Paulo, José 
Gomes da Süva implantou o lnstitu10 de Assun!os 
Fundiários.· Ele. também dirigiu o lnstitu10 Brasileiro 
de Refonna Agrária, o IBRA. Fundou a Associação 
Brasileira de Reforma Agrária e foi presidente do 

· lnstituiO Nacional de Colonização e Reforma Agrá
ria, o INCRA 

Homenageamos José Gomes da Silva por 
suas idéias e luta, pois sempre esteve interessado 
nos homens e nas mulheres que trabalham no cam
po: constituiu-se fazendeiro exemplar, e sua fazenda 
em Pirassununga foi considerada fazenda-modelo, 
chegando a ganhar prêmios de produtividade. 

Em seu mais recente e último a;tigo, publicado 
na Revista Adusp de janeiro de 1996, José Gomes 
da Silva mostra que houve pelo menos seis momen
tos históricos em que o Brasil perdeu a oportUnidade 
de criar uma base democrática de apropriação da 
terra. Neste artigo ele demostra que o Governo Fer
nando Henrique Cardoso conseguiria assentar 200 
mil familias com R$1 ,980 bilhão, urna importancia 
bem menor do que o rombo do Banco Econômico e 
que equivale à metade da contribuição federal para 
salvar o Banco Nacional. 

Diz o lúcido artigo de José Gomes da Silva: 
) 

"Em primeiro lugar é preciso indagar 
se o Brasü precisa ainda, no limiar do novo 
séculO, realizar Ul!)a mudança na sua estru
tura de posse e uso da terra, quando se 
sabe que os países desenvolvidos já realiza-
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ram essas reformas há longa data e a pró
pria FAO _ organismo que cuida da matéria 
a nível mundial _ reconhece que tem havido 
nas Últimas décadas um arrefecimento dos 
movimentos nessa área 

Explicando, cabe esclarecer que as 
ações de Reforma Agrária (a lei brasileira. o 
Estatufo da Terra, nas suas disposições ain
da em vigor, escreve a expressão com ini
ciais maiúsculas} desenvolvidas no passa
do, naqueles países, por diferentes manei
ras e em diferentes etapas de sua história. 
constituem o maior argumento para que o 
Brasil também implante esse processo, em
bora tardiamente. Mesmo porque ainda sub
sistem entre nós as razões que levaram os 
Estados Unidos, o Japão, a ltáfia, a Coréia 
do Sul e outros pafses a realizar suas refor
mas agrárias, bem-sucedidas, e que tiveram 
nessas mudanças um dos pilares para a de
colagem do desenvolvimento em suas di
mensões econõmica, social e política 

Histórico 
Houve pelo menos seis importantes 

momentos históricos em que o Brasil perdeu 
a oportunidade de criar uma base demoetá
tica de apropriação dos seus imensos recur
sos em terras agrícolas. Como se sabe, a 
partir desse fator de produção tisico, equani
memente distribuído, as nações modernas 
construíram o edifício democrático sobre o 
qual passou a existir a cidadania. Inclusive 
de seus camponeses. 

O primeiro desses momentos aconte
ceu no início do povoamento, quando o rei 
de Portugal, ao invés de abrir o imenso terri
tório descoberto, pertencente à Coroa, para 
todos os seus súditos, resolveu aplicar aqui, 
com as Capitanias Hereditárias, um sistema 
de ocupaÇão existente no minúsculo Arqui
pélago de Açores. Essas imensas áreas, de
pois divididas em sesrnarias, ·deram origem 
ao latifúndio legalmente rotulado de "proprie
dade improdutiva". 

Mais tarde, na abolição, a libertação 
dos escravos não foi acompanhada da ofer
ta de uma oportunidade de terem também a 
terra própria, como queriam alguns abolicio
nistas. Esse equívOi:o obrigou os negros li
bertos a buscar sua terra própria. por seus 
próprios meios _ tal como fazem hoje os 
sem-terra. Com suas ocupações criaram os 

quilombos que celebrizaram Zumbi e sua 
luta heróica. Registre-se de passagem que 
um estudo recente mostrou, somente no 
Maranhão e no Pará, estados onde a pes
quisa foi concluída, a existência de 1 milhão 
de hectares de "terra de preto•, como essas 
áreas são popularmente conhecidas. 

Já neste século, a Coluna Prestes e a 
Revolução de 30 perderam a grande oportu
nidade de levantar também as massas cam
ponesas e buscar, derrubando a República 
Velha, um lugar no novo Brasil que preten
diam inaugurar. 

Por fim, na história mais recente, ou
tros episódios retomaram à questão, como 
as Reformas de Base de João Goulart 
(1962/1964), o Estatuto da Terra (de novem
bro de 1964} e o Plano Nacional de Reforma 
Agrária_ PNRA (1985). 

Todos sabemos em que deram as re
formas de Jango, das quais a Reforma 
Agrária é unanimemente reconhecida. junto 
com a quebra da hierarquia militar, como as 
duas principais causas da sua queda e da 
instauração do longo período da ditadura mi
fitar. 

O Estatuto da Terra e a Emenda Cons
titucional n2 1 O, ambos de novembro de 
1964, abriram o caminho para o desenca
deamento de uma Reforma Agrária de ver
dade, permitindo, pela primeira vez, o pa
gamento das desapropriações em títulos 
da dívida pública e editando uma lei <oSpe
cífica sobre a matéria. Posteriormente, 
Costa e Silva, com o Decreto-Lei n2 554, 
de 25 de abril de 1969, operacionalizou 
aqueles dois diplomas, estabelecendo o 
rito sumário (que hoje Fernando Henrique 
tenta restabelecer) para agilizar o proces
so e evitar a retomada da terra desapro
priada pelos latifundiários. 

Infelizmente, a tentativa militar caiu 
também no vazio, seja pela pressão do con
servadorismo (que impingiu o Imposto Terri
torial Rural em lugar das desapropriações), 
seja porque Castello Branco, que havia 
anunciado ter tomado uma "decisão política" 
em favor da Reforma Agrária (tal como FHC, 
hoje), acabou sendo atropelado pelos "du
ros• de Costa e Silva e não pôde (ou àquela 
altura já não queria) dedicar à Reforma 
Agrária o acompanhamento necessário à 
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real implementação de qualquer decisão po
lítica. 

Por derradeiro, em 1985, José Samey, 
áJZendo honrar compromissos públicos de 
Tancredo Neves com a Reforma Agrária, 
cria o Ministério da Reforma e Desenvolvi
mento Agrário (M IRAD), entregando sua di
reção a Nélson Ribeiro, homem sereno e 
confiável, indicado pela Igreja Católica, à 
época seriamente engajada nos movimentos 
sociais pela Reforma Agrária 

Foi então elaborado um ambicioso Pla
no Nacional de Reforma Agrária (PNRA), 
que pretendia assentar 1 ,4 milhão de famí
lias em quatro anos. 

Essa meta e a firmeza que a então di
ração do Incra mostrava em pretender exe
cutá-la apavoraram os donos-de-terra, que 
se organizaram em tomo da extin!a União 
Democrática Ruraiista (UDR), fizeram leilões 
de gado para arrecadar fundos, armaram-se 
e partiram para o confronto. Samey, é claro, 
recuou e passou a buscar um pretexto para 
a capitulação, conforme descrito no livro . 
"Caindo por Terra", de minha autoria O epi
-sódio de Londrina, que se constitú numa 
grotesca falia de entendimento processual, 
suficiente para fazer o frágil Executivo re
cuar, colocar-se na defensiva e entregar a 
reforma à sanha da UDR, veio a calhar e 
bastou para arquivar a Reforma Agrária e o 
PNRA com as descupas de praxe. 

Posteriormente, na Constituinte de 
1988, a Reforma Agrária sofre novo revés 
com a retirada do latifúndio do texto consti
tucional, a criação da falácia da "proprieda
de produtiva" e o retorno da obrigatoriedade 
do prévio pagamento das indenizações por 
interesse social para fins de Reforma Agrá
ria, exigência que bloqueava o processo (tal 
como hoje acontece) e que havia sido retira
da pela Constituição de 1967. No livro "Bu
raco Negro_ A Reforma Agrária na Cons
tituinte" são narrados os lances dramáticos 
desses outros episódios relativos à questão 
agrária na aluai Constituição brasileira 

Com isso chegamos a este ano da gra
ça de 1995, com FHC e suas propos!as a 
serem discutidas mais adiante.• 

Observem os senhores a lucidez e o conheci
mento de José Gomes da Silva. 

Prossigo com suas palavras: 

"0 que é reforma agrária? 
Uma das primeiras reações daqueles 

que se opõem a mudanças na estrutura 
agrária brasileira (e a quaisquer outras alte
rações que afetem os seus privilégios) con
siste em mencionar o fracasso dos assenta
mentos realizados até agora pelo governo. 

Esse filme _ já rodado em outras oca
siões, conforme vimos _ é exibido de novo 
com o recrusdescimenfo do movimento pela 
Reforma Agrária. As cenas, inclusive, são 
sempre as mesmas, mostrando as "favelas" 
rurais, parceiros empobrecidos, crianças na 
miséria. 

Há uma preliminar decisiva em tudo 
isso: nunca hoLive reforma agrária no Brasil, 
tal como aconteceu em numerosos países 
do mundo desenvolvido. 

Reforma Agrária, por definição, é um 
processo amplo (massivo), imediato e drásti
co, de redistribuição dos direitos de proprie
dade da terra agrícola. Decuplando o con
ceito: amplo para guardar relação com a 
magnitude do problema agrário do país 
onde é executada; imediato para poder be
neficiar a aluai geração dos sem-terra, como 
os acampamentos na beira das estradas; e 
drástico (no sentido de "diferente", não de 
"violento") para garantir que a nova relação 

. · homem'tãrra, baséada na propriedade priva-
da de um bem comum, mostre-se bastante 
diferente do antigo sistema lalifúndiário, ou 
seja, a agricultura "reformada" precisa apre
sentar características estruturais totalmente 
diferentes do S!atus quo por ela modificado. 

-Neste contexto, os aluais assentamen
tos constituem ilhas isoladas e dispersas no 
imenso espaço nacional de terras ociosas, 
cercados de adversários por todos os lados. 

Instalados, no mais das vezes, como 
providência emergencial, traduzem também 
a má vontade dos governantes conservado
res que têm ocupado o Ministério da Agricul
tura e a direção do Incra. A terra nem sem
pre possui fertilidade que permita uma ex
ploração sustentável e os serviços (crédito, 
assistência técnica, armazenamento, saúde, 
educação, etc.) raramente têm vindo a tem
po de assegurar o êxito desses empreendi
mentos. A falta de escala que dê aos assen
tamentos o caráter de massividade deixa 
também os assentamentos entregues à sua 
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própria sorte, carecendo de estruturas mo
dernas de transporte, comercialização e pro
cessamento. 

A despeito de todas essas dificuldades 
nab.Jrais ou fabricadas muttos assenta-

mentos conseguem sobreviver. No Paraná e 
no Rio Grande do Sul, eles já começam a se 
organizar em cooperativas de grau superior 
com agroindústrias incipientes que aumen
tam o valor agregado dos produtos que ge-
ram dentro e fora dos projetos. • 

Por outro lado, estudos realizados por 
entidades independentes, como a FAO e a 
Universidade de Santa Maria(RS), têm mos
trado que a renda média dos assentamento 
pode alcançar níveis satisfatórios e muito 
superiores das que possuíam antes de rece
ber terra própria. Não é outro, aliás, o motivo 
pelo qual diversos prefeitos _ reconhecendo 
os beneficies que os assentamentos estilo 
trazendo para suas comunas, inclusive a ar
recadação de impostos_ passaram a apoiar 
esses movimentos. 

E os fracassos, perguntarão os críti
cos? As vendas de lotes há pouco denuncia
das no Pontal de Paranapanema? 

A resposta é simples e válida para 
qualquer sttuação em que as exceções não 
podem ser esgrimidas como médias. De 
falo, os insucessos dos assentamentos po
dem representar um êxtto reb.Jmbante se 
comparados aos 87.781 imóveis rurais "im
produtivos" (ocupando 115.054.000 de heo
tares!), com áreas acima de 15 módulos fis
cais definidos pela legislação agrária em vi
gor. 

Por último, mutto embora as reformas 
não devam se transformar em artigos de im
portação, cabe uma referência aos pafses 
que já fizeram suas refonnas. A da Itália, por 
diversos motivos, é a que mais se aproxima 
daquela que deveria ser feita no Brasil. Ali, a 
redistribuição de terras aconteceu em gran
des espaços _ administrados pela Ente di 
rifonna _ , tal como poderia ser feito aqui 
nos 350 mil hectares do Pontal, nas usinas 
decadentes da Zona da Mata de Pernambu
cO, no semi-árido e nos vales dos rios pere
nes do Nordeste, na fronteira do Mato Gros
so do Sul com o Paraguai, e massivamente 
em algumas outras regiões do Pais. 

Como fazer a Reforma Agrária 

Em todo curso sobre Reibnna Agrária, 
ensiflam.se as concfiÇÕes básiCas para de
sencadeá-la: decisão. polffica. legislação 
adequada, recursos (financeiros, humanos, 
te na). organismo executor e. participação 
dos beneficiários. 

Decisão poli!ica _ FHC anunciou em 
São Paulo, tratando do ass1J11to.. que •o que 
vale é a vontade política do governo". A afir
mação foi repetida pelo ex-Presi::lente do IN
CRA, Francisco GlllZíano, por:la-voz autori
zado de FHC, (aliás, sobrinho de José Go
mes da Silva, com quem traflalhou no IN
CRA), que, em fmgnagem mais simples, afir
ma: •a Reforma Agrária é utna prioridade 
"pra valer". 

Qualquer especiafiSta que acompanhe 
a questão, desde a época das. refonnas de 
base, em 1963. pode dizer com ceticismo 
que já ouviu as mesmas frases de Jango, 
Castello, Sarney e subordirtadcs respecti
vos. 

Desconfianças à parte, acreditamos _ 
uma vez mais _ que se deva dar um crédito 
ao aluai governo.• 

É interessante a observação de Joj;é 
Gomes da Silva 

•Em primeiro lugar, como. dizia o pró
prio Lula, "Femando Henrique não é Collor". 
Digo por quê": 

Aqui está um testemu1ho imporlante de José 
Gomes da Silva a respetto do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, como vou relatar. 

•um dos moll1elltls decisilllos do deba
te da questão agmria nos anos recentes 
aconteceu durante a histórica sessão da 
Constituinte de 1988, quandO· apareceu o 
único "buraco negro• (unpasse não regimen
taQ nos diversos meses que a nova Carta 
consumiu. T~ de decidir sobre a cru
cial questão da 'propriedade produtiva", a 
curiosa figura que os conservadores proPI"' 
nham para subsfi!uir o latifúndio tipificado 
pelo. Estaluto da Terra. Para encaminhar a 
votação decisiva, o líder Mário Covas desig
nou o enlilo Senador Fernando Henrique 
Cardoso para encaminhar a votação da pro
posta que dembava aquele obstáculo legal 
para a concretização da reforma E, do lado 
oposto, defendendo a posição do chamado 
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Centrão, aluava o também Senador Jarbas 
Passarinho. 

A luta de gigantes que se travou na 
oratória e no manejo legislativo foi um dos 
momentos marçantes da última Constib.inte e 
selou um compromisso do Senador paulista 
Fernando Henrique Cardoso oom a Reforma 
Agrária, que certamente selia resgatado em 
qualquer oçortunidade que viesse a se apre
sentar. Que melhor ocasião senão em que o 
professor progressista, o Senador da refomna 
e o tomroor da decisão estão juntos na mes
ma pessoa do Presidente da Rep(blica? 

Alguém já disse que um polítioo real
mente esladista, depois de chegar à Presi
dência, começa a se preocupar conn a ima
gem que passará à história. Essa a explica
ção que ouvi a respeito do fato de a decisão 
de Castello Branco, no bojo de um governo 
oonservador, haver mudado a Constituição 
em nove artigos, para permitir o pagamento 
das indenizações em títulos da dívida públi
ca, edi!ar o Estatuto da Terra e abrir cami
nho para a Refomna Agrária Isso tudo oon
traliando amigos, correligionãlios e até parti
cipantes ativos do movimento mUitar que o 
levou ao poder e que teve na Reforma Agrá
ria, como se sabe, uma das principais moti
vações. 

Acontece que a decisão política não 
significa apenas fazer declarações pLélicas 
e anunciar ~anos e metas. Decisão política, 
em nível presidencial, significa acompanha
mento constante, oobrança de providências, 
vigilância sobre subordinados menos oonvic
tos, liberação de recursos, empenho pes
soal. Se Kennedy tivesse sii'J1)1esmente 
anunciado o Projeto Apolo, sem acionar 
oonsfantemente o pessoal do Cabo Canave
ral, o homem jamais teria chegado à Lua. 
Neil Amnstrong não teria, em julho de 1969, 
pisado na Lua. Da mesma fomna, se Gorbat
chev não tivesse ido às fábricas, nunca teria 
implemenlado a Perestróika, e o muro ainda 
estaria por lá 

No nosso caso, os dias conturbados 
que se seguiram à promulgação do Estatuto 
da Tenra (30 de novembro de 1964) não per
mitiram a Castello passar à história como o 
General da refomna, 8Sliirn oomo seus cole
gas Douglas McArthur, no Japão, Nasser, 
no Egito, e Chen Cheng, na Coréia 

Contudo, Fernando Henrique Cardoso 
não tem duros no seu encalço. Parece con
tar, no caso da Reforma Agrária, com apoio 
popular e militar, inclusive do PT, e estã 
abraçado a um problema cuja solução não 
pode mais ser adiada. 

Legislação adequada _ A Constituição 
de 1988 foi madrasta para os sem-terra, 
como jã vimos. As três leis que regulamen
taram os contraditórios artigos 185 e 186 (a 
chamada Lei Agrária, a Lei do Rito Sumãrio 
e a Lei do Imposto Territorial Rural) só fize
ram aumentar o aranzei processo que entor
pece o processo. 

Felizmente, o novo governo jã se deu 
oonta dessas dificuldades _ mesmo se apenas 
para cumprir a modesta meta de 280 mil assen
famentos de famílias durante o mandato de 
Fernando Henrique Cardoso_ e jã encaminhou 
ao Congresso Nacional projeto de lei que per
mitirá agi6zar os pnocessos de desapropriação 
e as emissões de posse respectivas. 

Além do projeto de lei destinado a agili
zar o rito sumãlio (se fosse sumário precisa
lia ser agilizado?), o Executivo promete en
viar também ao Congresso Nacional uma 
outra modificação igualmente importante: a 
criação da figura jurídica do "conflito coleti
vo", destinada especificamente a orientar os 
Juízes de Direito no tratamento dos conflitos 
envolvendo um grande número de pessoas. 

Como se sabe, essa aluai limttação do 
velho Cód'JQO de Processo Civil tem acober
tado o latifundiãrio e levado inocentes para a 
cadeia, alguns ilegalmente algemados, 
oomo aconteceu hã pouco no civilizado Es
tado de São Paulo com Diolinda Alves de 
Souza, esposa do líder sem-terra José Rai
nha Júnior." 

Infelizmente, posteriormente a José Gomes da 
Silva ter escrito este artigo, enoontra-se novamenta 
lã no Pontal do Paranapanema, lã na cidade de Ál
vares Machado, na penitenciária feminina, enquanto 
que três outros lfderes do Movimento dos Sem-terra 
também se encontram, no mesmo processo, no 
mesmo inquérito, presos, sem ter, no meu entender, 
qualquer culpa, porque essas pessoas _ segundo o 
juiz, segundo o promotor públioo, segundo o delega
do _ teriam formado uma quadrilha, uma quadrilha 
para quê? Para que se realize a reforma agrãria no 
Brasil. Sr. Presidente, quadrilha desse tipo também 
sou membro. Eu déveria estar preso como muitos 
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aqui que defendem a reforma agrária Não há ile
galidade, ainda mais diante daquilo que foi consta-
tado. · 

Infelizmente o Delegado Marco Antônio Fulgu
lin perguntou à Diolinda Alves de Souza se não 
acharia melhor ir para casa e cuidar de seu filho. 
Procurou trocar a prisão de quatro líderes do Movi
mento Sem-Terra para que José Rainha se entre
gasse. 

Sr. Presidente, um verdadeiro absurdo. Não 
consigo entender como a Justiça não procede de 
pronto a libertação dos quatro líderes e a revogação 
da prisão dos seis líderes do Movimento Sem-\erra 
Ainda hoje, o advogado Luís Eduardo Greenhalg 
está entrando com agravo de regimento, um novo 
recurso para tentar a libertação dos líderes do Movi
mento Sem-Terra 

Prossigo na leitura das palavras de José Go
mes da Silva: 

"De qualquer forma, a nossa opinião é 
a de que, no aluai regime presidencialista, o 
Poder Executivo, mesmo com as aluais limi
tações na legislação, é capaz, senão de im
plantar uma reforma agrária de verdade, 
pelo menos de desencadear o processo, tor
nar irreversível e abrir o caminho para a am
pliação da redistribuição de terras em um 
próximo mandato." 

Ele mostra, Sr. Presidente, que há dinheiro 
suficiente; faz uma estimativa dos recursos neces
sários para assentar um número de famílias com
patível com a dimensão da questão agrária brasi
leira. Faz o exercício baseado nas premissas se
guintes: 

"A Reforma Agrária deve ser um 
processo de decisão política geral, isto 
é, todos querem (Presidente, Partidos 
Coligados) inclusive os sem-terra. E os 
partidos . o:le oposição também querem. 
Aqui, a colaboração que destes se espe
ra, além da renúncia ao paternalismo que 
tem imperado em alguns projetas tradi
cionais, consiste no aparte de mão-de
obra, deslocamento para os projetas 
(que eles já faz.em por sua conta, nas 
operações de ocupação), participação na 
organização dos beneficiários ( experiên
cia que eles têm em alta dose, numa rica 
história de lutas) etc; 

a) os custos a cargo do Organismo 
Executor da Reforma Agrária referem-se 
apenas aos investimentos intrinsecamente 
ligados ao assentarnenfo; 

b) obras de infra-estrutura, como estra
das vicinais, eletricidade, 'YI11azéns, esco
las, centro de saúde, pequenas agroindús
trias, etc. serão custeadas pelos órgãos go
vernamentais próprios (Ministério dos Trans
portes, Ministério da Educação; Saúde, Ban
co do Brasil, etc.). 

"No PNRA os cusfos dos Serviços de 
Apoio não serão inerentes ao processo de 
Reforma Agrária e representam a aplicação 
dos instrumentos de ação institucional nas 
áreas prioritárias, normalmente propórciona
dos pelo Poder Público"; 

c) o Crédito Agrícola será fornecido 
pelo Banco do Brasil e BNSES. Não são 
imputados nem juros nem o principal des
ses financiamentos. Os juros a taxas privi
legiadas serao cobertos pelos saldos obti
dos pelos dois bancos com operações a 
taxas de mercado e o principal sempre de
volvido pelos beneficiários, não é conside
rado como custo; 

· d} para permitir alguma participação lo
cal e levar em consideração as implicações 
regionais, os Serviços de Assistência Técni· 
ca e Extensão Rural serão fornecidos, me
diante convênio, pelos Estados, Municípios 
e ONGs que assumirem os projetes;. 

e) Os indicadores adotados foram os 
do PNRA (outubro de 1985), atualizados, in
formações de carJ1lO, do MST, experiência 
pessoal ........ •, e assim por diante. 

Sr. Presidente, solicito que o restante do pro
nunciamento seja transcrito na íntegra, jã que se 
constitui uma homenagem a esse extraordinário bra
sileiro, exemplo como cristão, como pessoa empe
nhada em que neste País, haja, sim, produção, haja 
produtividade, haja, sobretudo, justiça para todos os 
que trabalham no campo, que haja forma de todos 
os brasileiros poderem usufruir minimamente dos re
cursos desta Nação. 

A nossa homenagem a este extraordinário 
José Gomes da Silva 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE 
SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 
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E 
m pnmexro lugar é 
preciso indagar se o 
Brasil precisa ainda. 
no limiar do novo 
século. realizar uma 
mudança na sua es· 

trutura de posse e uso da terra. 
quando se sabe que os países de· 
senvolvidos jâ realizaram essas 
reformas hã longa data e a pró
pria FAO - organiSmo que cuiâa 
da matéria em nível mundial -
reconhece que tem havido nas úl
timas décadas um arrefecimento -
dos movimentos nessa área. 

Ei<p!ícando. cabe esclarecer 
que as ações de Reforma Agrá
ria (a lei brasileira, o Estatuto da 
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modernas construiram o edificio 
_ deniocrátiCÕ Sobre o qual passou 

a existir a cidadania. Inclusive 
dos seus camponeses. 

O primeiro desses momentos 
aconteceu no inícío do pOVoa· 
mente. quando o rei de Porrugal~ 
ao invês de abrir o imenso territõ. 
riO descobeno, penencente à Co
roa. para todos os seus súditos. 

~ ~resolveu aplicar aqui. com as Ca
pitanias Hereditárias. um sistema 
de ocupação e~stente no_ minús
culo Arquipélago de Açores. Es-~ 
sas imensas áreas. depois dividi
das em sesmarias. deram origem 
ao latifúndio legalmente rotulado 
de -propriedade improdutiva". 

··".~7·~~~~~/ot 
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Já neste seculo. a Coluna Pres 
tese a Revolução de 30 perderarr 
a grande oporrunidade de levan· 
tar também as massas campone 
sas e busqr. derrubando a Repá 
blica Velha, um I ugar no nove 
Brasil que pretendiam inaugurar. 

Por fim, na história mais re
cente. outros espisódios retoma
ram à questão, como as Refor
mas de Base de João Goulart 
(I %2/1964 ), a Estatuto da Terra 
(novembro de 1964) e o Plano 
N aciooal de Reforma Agrária -
PNRA, (1985). 

Terra. nas suas dis
posições ainda em 
vigor. escreve a ex
pressão com iniciais 
maiúsculas) desen
volvidas no passa
do. naqueles países. 
por diferentes ma
neiras e em diferen ... 
tes etapas de sua 
história. constituem 
o maior argumento 
para que o Brasil 
também implante 
esse processo~ em
bora tardiamente. 
Mesmo porque aín· 

Todos sabemos em quê deram· 
as reformas de Jan_go, das quais a 
Reforma Agrária é_ unanime~en

te reconhecida. junto 
com ã. quebra da hie
rarquia militar, como 
as duas principais 
causas da sua queda 
e da instauração do 
longo período da di
tadura militar. 

izcómJ1IliÚU1Óil da ofertiz ile umrioptirtunidaiJl":. 
de terem também a terra própria, como 

Esse equívoco obrigou os negros libertos a · 

O Estatuto da Ter· 
ra e a Emenda Cons· 
tirucional n• 10, am
bos de novembro de 
!964, abriram o cami· 
nho para o desenca

•deamento de uma Re- . 
forma Agrária de ver-

buscar SU4 terra próprilz, por seus próprios 

mnos -Iili. como faum hoje os sem-terra. 

da subsistem entre 
nós as razões que levaram os Es
tados Unidos. o Japão. a Itália. a 
Coréia do Sul e outros países a 
realizar suas reformas agrárias. 
bem-sucedidas. e que tiveram 
nessas mudanças um dos pilares 
para a decolagem do desenvolvi
mento em suas dimensões eco
nómica. social e politica. 

Histórico 

Houve pelo menos seis impor
tantes momentos históricos em 
que o Brasil perdeu a oportuni· 
dade de criar uma base democrá
tica de apropriação dos seus 
imensos recursos em terras agrí
colas. Como se sabe. a partir des
se fator de pr9:~ução fisico, equa
nimemente distribuído. as nações 

Mais tarde. na abolição, a Ji .. 
benação dos escravos não foi 
acompanhada da oferta de uma 

~ oportunidade de terem tambcm 
a terra própria. como queriam 
alguns abolicionistas. EsSe equí
voco obrigou os negros libertos 
a buscar sua terra própria, por 
seus próprios meios • tal como 
fazem hoje os sem-terra. Com 
suas ocupações criaram os qui
lombos que celebrizaram Zum
bi e sua luta heróica. Registre· 
se- de passagem que um estudo 
recente mostrou. somente no 
Maranttão e no Pará. estados 
onde a pesquisa foi concluída. a 
existCncia de l milhão de hecta
res de ••terra de preto". como 
essas áreas são popularmente 
conhecidas. 

dade. permitindo, pe
la primeira vez, o pa

gamento das desapropriações em 
títulos da dívida pública e editan· 
do uma lei específica sobre a ma
téria. Posteriormente, Costa e Sil
va. com o Decreto-Lei n• 554, de 
25 de abril de 1969, operacionali
zou aqueles dois diplomas, esta
belecendo o rito sumário (que ho
je Fernando Henrique tenta resta· 
belccer) para agilizar o processo e 
evitar a retomada da terra desa
propriada pelos latifundiários. 
- Infelizmente. a tentativa mili
tar caiu tambêm no vazio. seja 
pela pressão do conservadorismo 
(que impingiu o lmpostoTerrito· ~ 
ria1 Rural em lugar das desapro
prial'ies), seja porque Castello 
Branco. que havia anunciado ter 
tomado uma ''decisão políti
ca"em favor da Reforma Agrária 
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· (tal como FHC, hoje), acabou 
sendo atropelado pelos "duros .. 
de Costa e Silva c não pôde (ou 
àquela altura já não queria) de~ 
dicar à Refonna Agrária o acom
panhamento néccssário à real 
implementação de qualquer de
cisão politica. 

Poi- derradeiro. cm 1985. Sar~ 
ney. dizendo honrar compromis
sos públicos de Tancrcdo Neves 
com a Reforma Agráría:- cria o 
Ministêrio da Reforma e Desen~ 
volvimento Agrário (MIRAD), 
entregando sua direção a Nélson 
Rtõeiro. homem sereno e confiá
vel. indicado pela Igreja Católica, 
à época seriamente engajada-Dos 
movimentos sociais pela Refor
maA.g:râria. 

Foi então elaborado um ambi
cioso Plano Nacional de Refor
ma Agrária (PNRA) que preten· 
dia assentar I.4 milhão de famí· 
lias cm quatro anos. 

Essa ~meta e a firmeza que a 
então direção do INCRA mos
trava em pretender executá-la 
apavoraram os donos-de-terra, 
que se organizaram em tomo da 
extinta União Democrática Ru
ralista (UDR). fizeram leilões de 
gado para arrecadar fundos. ar
maram-se e paniram para o con
fronto. Sarney, é claro. recuou e 
passou a buscar um pretexto pa
ra a capitulação, confonne des
crito no livro "Caindo por urra", 
de minha autoria. O episódio de 
Londrina. que se constitui numa 
grotesca falta de entendimento 
processual. suficiente para fazer 
o frágil Executivo recuar. colo
car-se na defensiva e entregar a 
reforma à sanha da UDR. veio a 
calhar e bastou para arquivar a 
Reforma A2rária e o PNRA com 
as desculpaS de praxe. 

Posteriormente. na Consti
tuinte de 1988. a Reforma Agrá
ria saÍre novif ri:VéS com a re-tira .. 
da do latifúndio do texto consti-
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tucional~ a criação da falácia da 
-propriedade produtiva- e o re
tomo da obrigatoriedade do prê
vio pagamento das indcnizações 
por interesse sociãl para fms de 

Reforma Agrária. cxigCncia que 
bloqueava o processo {tal como 
hoje acomece) e que havia sido 
retirada pela Constituição de 
1967. No livro '·Buraco Negro- A 
Refonna Agrária na Constir.uinl~" 
são narrados os lances dramáti
cos desse e outros cpisôdios rela
tivos à questão agrária na atual 
Constituição brasileira. 

Com iSSo chegamos a este ano 
da graça de 1995. com FHC e 
suas propostas a serem discutidas 
mais adiante. 

O que é a Reforma Agrária? 

Uma das primeiras reações 
daqueles que se opõem a mudan
ças na estrutura agrária brasileira 
(e a quaisquer outras alterações 
que aferem os seus privilégios). 
consiste em menciOnar o fracasso 
dos assentamentos realizados até 
agora pelo governo. 

Esse filme -já rodado em ou-
--_ tras ocasiões. conforme vímos -

é exibido de novo. com o recru
descimento do movimento pela 
Reforma Agrária. As cenas. in
clusive~ são sempre as mesmas. 
mostrando as "favelas'" rurais. 
parceiros empobrecidos. crianças 
na misêria. 

Há uma preliminar decisiva 
em tudo isso: nunca houve Re
fonna Agrãria no Brasil. tal ca. 
mo aconteceu em numerosos pai-
ses do mundo desenvolvido. 

Reforma Agrária, por defini· 
ção. é. um l'rocesso amplo (mas
Sivo ). Imediato c drâsüco. de re· 
distribuição dos direitos de pro
priedade da terra aJZricola. De .. 
cuplando o conceitoÕ amplo para 
guardar relação com a magnitu-
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de do problema agrário dó país 
onde é executada; imediato para 
poder beneficiar a atual geraÇão 
dos sem~terra. como os acampa· 
dos na beira das estradas; e 
drásüco (no sentido de "diferen· 
te'". não de "violento .. ) para ga
rantir que a nOva relação ho
mem/terra, baseada na proprie
dade privada de um bem co
mum. mostre·se bastante dife· 
rente do antigo sistema latifun
diário. ou -seja~ a agricultura '"re· 
formada., precisa apresentar ca

racterísticas estruturaís total:. 
mente diferentes do ·•status 
quo·· por ela modíficado. 

Neste contexto. os atuais as
sentamentos constítuem ilhas 
isoladas e dispersas no imenso 
espaço nacional de terras ocio· 
sas. cercados de adversários'' por 
todos os lados. 

Instalados. no mais das vezes. 
como providência emergenciaL 
traduzem também a má vontade 
dos governantes conservadores 
que têm ocupado o Ministério 
da Agricultura e a direção do 
INCRA. A terra nem sempre 
possui fertilidade que permita 
uma exploração sustentável e os 
serviços t crédito. assistCncia téc
nica. armazenamento. saúde. 
educação. etc.) raramente têm 
vindo a cempo de assegurar o 
êxito desses empreendimemos. 
A falta de escala que dê aos as
sentamentos o caráter de massi· 
vidade deixa também os assenta
dos entregues à sua própria sor· 
te~ carecendo de estruturas mo· 
demas de transpone~ comerciali
zação e processamento. 

A despeito de todas essas di
ficuldades - naturais ou fabrica- . 
das- muitos assentamentos con~ 
seguem sobrevíver. No Paranâ e 
no Rio Grande do Sul. eles já 
começam a se orszanizar em coo
perativas de graü- superior com 
agroindústrJas inCipientes que 
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aumeniar!l o "?~."~C ... • &.:.:YeP.ado dos 
produtos que geram detltr~ e fo
ra dos projetas. 

Por outro lado, estudos reali
zados por entidades independen
tes_ como a FAO e a Universida
de de Santa Maria (RS), tem 
mostrado que a renda média dos 
assentamentos pode alcancar ní
veis satisfatórios e rriuito sÚperio
res aos que possuíam antes de re
ceber terra própria. Não é outro. 
aliâs. o mmivo pelo qual diversos 
prefeitos - reconhecendo os be
neficias que os assentamentos es
tão trazendo para as suas comu
nas. inclusive em arrecadação de 
impostos - passaram a apoiar es
ses movimentos. 

E os fracassos. perguntarão os 
críticoS? As vendas de lotes há. 
pouco denunciadas no Pontal do 
Paranapanema'? 

A resposta é simples e válida 
para qualquer situação em que as 
exceções não podem ser eserimi
das como média. De fato. Õs in~ 
sucessos dos assentamentos po~ 
dem representar um êxitO reruin~ 
bante se comparados aos 87.781 
imóveis rurais "'iin.prodtitivos..
(ocupando Il5_054_000 hecta
res!), com áreas acima de 15 mó
dulos fiscais_ definidos pela legis
laçào agrária em vigor. 

Por último. muito embora re
formas não devam se tiansfonnar 
em artigos de importação. cabe 
uma referência aos países que já 
fizeram suas reformas agrárias. A 
da Itália. por diversos motivos. é 
a que mais se aproxima daquela 
que deveria ser feita no Brasil. 
Ali. a redistribuição de terras 
aconteceu em grandes espaços -
administrados pela "Ente di ri
forma .. -. tal como poderia ser 
feito aqui_ nos 350.000 hectares 
do PontaL nas usinas decadentes 
da Zona da Mata de Pernambu-
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·cá. -tfô --seti:ti-árido e nos vales de 
fiOs,_per-e~ries do Nordeste. na 
fronteira do Mato Grosso do Sul 
com o Para2Uai e. massivamente. 
em algumãs_ outras regiões do 
pais. 

Como fazer a Rerorma Agrária 

Em todo curso sobre Reforma 
Agrária ensinam-se as condições 
básicas para desencadeá-la: deci
são politica_ legislação adequada_ 
recursos (financeiros. humanos. 
terra). organismo executor e par~ 
ticipação dos beneficiários. 

Decisão política - FHC anun
ciou-em São Paulo. tratando do 
assunto. que .. o que vale é a von-

- ___r:ade política do governo·•. A afir
mação foi repetída pelo ex-presi
dente do INCRA. porta-voz au
torizado de FHC. que_ em lin
guagem mais simples_ afiiltla: ··a 
Reforma Agrária é uma priorida
de 'pra valer'". 

Qualquei especialista qtte 
acompanhe a questão. desde a 
época das reformas de base_ em 
1963. pode dizer com ceticismo. 
l..jUe jã ouviu 3.$ mesmas_ frases de 
Jango, CasteUo- Samey e subor- · 
dinados respectivos. 

Desconfianças à parte. acredi
r;unos - uma vez mais- que se de
va dar um crédito ao arual gover
no. Em primeiro lugar, como dizia 
o próprio Lu!>- "Fernando Henri
que não é Collor". Digo porque: 

--um dos momentos decisivos 
do debate da questão agrária 
nos anos recentes aconteceu du
rante a histórica sessão da Cons
tituinte de 1988 quando apare
ceu o único "buraco negro·• (im-· 
passe não regimental) nos diver
sos meses que a nova Carta con
sumiu. Tratava-se de decidir so
bre a crucial questão da "pro-

- priedade produtiva". a curiosa 
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figura que os conServadores pro
punham para substituir o lati
fúndio tipificado pelo Estatuto 
da Terra. Para encaminhar a vo
tação decisiva_ o líder Mário Co
vas designou o então senador 
Fernando Henrique Cardoso pa
ra encaminhar a votação da pro~ 
posta que derrubava aquele obs
táculo legaJ para a concretização 
da reforma. E. do lado oposto. 
defendendo a posição do chama
do Centrão. atuava o também 
senador Jarbas Passarinho. 

A luta de gigantes que se tra
vou. na órãtóiia e no manejo le· 
_gislativo. foi um dos momentos 
marcantes da última Constituin
te e selou um compromisso do 
Senador paulista com a Refonna 
Agrária. que certamente seria 
resgatado em qualquer oportu
nidade que viesse a se apresen
tar. Que melhor ocasião se não 
em que o professor progressista. 
o senador da reforma e o toma
der de ... c;iecisão estão juntos ria
mesma pessoa do Presiderite "da 
República? 

Alguém já disse que um poli
tico realmente esiã.dista depois 
de chegar à presidência. começa 
a se preoCupar com a imagem 
que passará à hi:;tória. Essa a ex
plicação que ouvi a respeito do 
fato de a decisão de Castello 
Branco. no· bojo de um governo 
conservador. haver mudado a 
Constituição em nove artigos pa
ra permitir-o pagamento das in~ 
denizações em títulos da dívida 
pública_ editar o Estatuto da Ter
ra e abrir caminho para a Refor
ma Agrária. Isso tudo contra
riando amigoS. correligionârios e 
até panicipantes ativos dO movi
mento militar que o levou ao po
der e que teve na Reforma Agrâ
ria,. como se sabe. uma das prin~ 
cipais mOtivações. 
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Acontece que a de~ 
cisão política não sígni~ 
fica apenas fazer decla~ 
rações públicas e anun~ 
dar planos e metas. 
Decisão política. em ní· 
vel presidenciaL signifi~ 
ca acompanhamento 
constante, cobrança de 
providências. vigilância 
sobre subordinados me· 
nos convictos. liberação 

A decisão política não significa apenas 

jazer declarações públicas e anunciar 

planos e metas. Decisão política, em nível 

presidencial, significa acompanhamento 

constante, cobrança de providências, 

l'igilância s9bre subordilzados, de recursos. empenho 
pessoal. Se Kennedy ti
vesse simplesmente 
anunciado o Projeto 

liberação de recursos e empenho pessoal. 

Apolo. sem acionar 
constantemente o pessoal de ea. 
bo Canaveral, o homem jamaís 
teria chegado à lua. Da mesma 
fonna. se Gorbatchev não tivesse 
ido às fábricas, nunca teria im· 
plementado a perestróika e o 
muro ainda estaria por lá. 

No nosso caso. os dias con· 
turbados que se seguiram à pro· 
mulgação do Estatuto da Terra 
(30 de novembro de 1964) não 
permitiram a Castello passar à 
história como o- general da re~ 
forma. assim cOmo seus colega..; 
Douglas McArthur. no Japão, 
N asser. no Egito. e Chen Cheng, 
na Coréia. 

Contudo. FHC não tem duros 
no seu encalço, parece contar no 
caso da Reforma Aerári3 conl 
apoio popular e -miÜtar e está 
abraçado a um problema cuja SO· 

lução não pode mais. ser adiada. 

Legislação adequada • A 
Constituição de !98B foi madras
ta para os· sem~terra. como já vi~ 
mos. As três leis que regulamen
taram os contraditórios artigos 
185 e 186 (a chamada Lei Agrá
ria. a Lei do Rito SumáriO--e a Lei 
do Imposto Territorial Rural) só 
flZeram aumentãr o aranzel pro· 
cesso que entorpece o processo. 

Felizmente. o novo governo já 
se deu conta dessas dificuldades · 

mesmg" se apenas para cumpnr a 
modesta meta de 280 mil assenta· 
menta de famílias durante o man
dato de FHC · e já encaminhou 

ao Congresso Naéional projeto de 
lei que pennitirá agilizar os pro· 
cessas de desapropriação e as 
eiJ!~ de pósse respectivas. 

Além do projeto-de-lei desti· 
nado a aeilizar o Rito Sumário 
(se fosse -sumário precisaria ser 

- agilizado?). o Executivo promete 
enviar também ao Congresso 
Nacional uma outra modificação 
igualmente importante: a criação 
da figura jurídica do -conflito 
coletivo-. destinada especifica· 
mente -a oriemar Os Juizes de Di
reito no tratamenm dos conflitos 
envolvendo um ·grande número 
de pessoas. 

Como se sabe. essa atuallimi· 
tação do velho Código do Preces· 
so Civil tem acobertado latifun· 
diários e levado inocentes para a 
cadeia.. alguns ilegalmente_ alge
mados. como- aconteceu há pau~ 
cono civilizado Estado de São 
Paulo com Diolinda Alves de 
Souza. esposa do líder sem·terra 
José Rainha Júnior. 
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'Rl!.visto. Adusp 

De qualquer forma. nossa 
opinião é de que. no atual regi· 
me presidencialista. a· Poder 
ExeCutívó. mesmo com as atuais 

. limitações na legislação. é capaz 
se não de implantar uma Refor· 
ma A2rária de verdade. pelo 
menos-de desencadear o proces· 
so. tornã·lo irreversível e abrir o 
caminho para a ampliação da re· 
distribuição de terras em um 
próximo máridato. 

Há dinheiro? • A ta~ 
bela. na página ao lado, 
mostra várias estimati· 
\'aS de custos do assen· 

_ tamento de uma fami~ 
lia. realizada em dife~ 
rentes époc-.1s. por dife· 
rentes autores. Sempre 
que possível foi efetua· 
da a ãeVida correção 
dos valores. inclusive 
em dólares. de modo a 
permitir uma melhor 

. comparação. 

Como se vê. a disper
são varia entre USS 7,13 
mil a USS 16.!0miLcoma 
média de USS 9.55 mil. 

Uma estimativa dos recursos 
necessários para assentar um nú· . 
mero de famüias compatível com 
a dimensão da questão agrária 
brasileira implica um exercício 
baseado nas seguintes premissas: 

a) A Reforma Agrária .deve 
ser um processo de decisão poli· 
tica geral. isto é, todos querem 
(Presidente. PanidOJi Coligados) 
inclusive os sem·terra. Aqui. a 
colaboração que destes se espe
ra. alêm da renúncia ao pater.· 
nalismo que tem imperado em 
alguns projetas tradicionais, 
consiste no aparte de mão·de
obra, deslocamento para os pro
jetas (que eles já fazem, por sua 
conta, nas operações de ocupa
ção), participação na organiza
ção dos beneficiários ( experiên· 
cia que eles têm em alta dose. 
numa rica história de lutas) etc: 
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b) Os custos a careo do Or2a- · 
nismo E. ... e-Cutor ctà ReferiDa 
Agrâ.ria rderem·se a.penas aos 
invesrimenros intrinsecame-nte ii
!!ados ao assentamento: 
- c) Obras de infra-estrurura. 
como estradas vicinais. eietricida
de. armazens. escolas. centros de 
saúde. pequenas agroíndtistrias. 
etcu serão custeadaS pelos órgãos 
governamentais próprios ( Minis
tério do Transporte. Ministério -
da Educação. Satide. Banco do 
Brasil. etc.J. 

.. No PNRA os custos dos Ser
viços de Apoio não serão ineren
tes ao processo de Reforma 
Agrária e representam a aplica
ção dos instrumentos de ação 
insfitucional nas áreas priorüá
rias. normalmente proporciona
dos pelo Poder Público··: 

d) O Crêdito A2ricola ser:i 
fornecido pelo BancÕ do Brasil e 
BNSES. Não são imputados nem . 
juros nem o principal desses fi
nanciamentos. Os juros a taxas 
privilegiadas serão cobenos pelos 
saldos obtidos pelos dois bancos 
com operações a taxas de merca
do e o principal. sempre devolvi
do pelos beneficiários. não é con
siderado como custo: 

e) Para permitir alguma pani
cipação local e levar em conta as 
implicações regionais. os Sei-viços 
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de Assistência Técnica e Exten
são Rural serão fornecidos. me
diante convênio. Pelos Estados. 
Municipios e ONGs que assumi
rom os projetas: 

f) Os indicadores adorados fo
ram os do PNRA (outubro de 

•.1985). atualizados. informacões de 
campo. do MST.. experiência pes-

Fevereiro de 1996 

r :mciro _ r 99t=r 

:;cal dos autofes e outras fontes. 
Tampouco foram considera

das as despesas para o custeiO. 
~onsolidação etou emancipação 
dos atuais assentamentos. 

Na preparação da tabela evrra
mos equivoco muito freqUente 
neste tipo de análise: a falta de 
correção dos valores expressos em 
USS de anos anteriores e a não
apropriação das parcelas havidas 
em pagamento do cusm dos lotes. 
a serem feitas pelos benefici3rios. 

A primeira omissão explica os -
baixos valores em USS de algu-. 
mas projeções. já que de 1985 a 
1994. por exemplo. a inflação 
norte-americana- atingiu 32%. 
No segundo caso. aparece a ne
cessidade de aclarar a natureza 
de venda a prazo dos lotes. cotas 
em cooperativas. quinhões con
dominiais. panicipação societá.:. 
ria ou qualquer outro Sistema or
ganizacional que venha a ser 
adotado numa Reforma Agrária 
capitalista. · 

Com isso subStitui-se de vez a 
expressão túzr terra por proporcio
nar opómmitúzde na alusão à pos
se e propriedade da terra em 
projetas de assentamento. 

Coma produto final desta ela
boração. conclui-se que para as
sentar 200 mü familias inicias. seria 
preciso cerca de USS 1.98 bilhão. 

Estimativa de custos para assentamento de uma família em projetas de Reforma Agrária 

Ano 

1985 

1985 PNRA 

1991 

1993 INCRA. Plano 

1993 

1994 FAO 

lJS$/hm;Jil 

7.1:U.M • 

8.119.00 

7.728.00" 

10.02!00" 

8.2Z4.oo-

16.100.00 

OllsernçQa 
/ndli 1'DAs fiKlnOI'OÇ»IMIIIIilx:d. Vllcr@fwrl ~III tla:l 1M~ cb 
alc:rrà~ Ta.IO..IIW:iilit**"'*"'".,.., 
Rtfn.SI IOMIS 10 custa Qt lm~ dos j:rqte(OI ffln'l ntll. ~ dft 

~ IÇÓfS CJI rtaiSttibuJçáo. Os .s:tMÇOI 01 «Xlli: Siuat. tdueaÇio. lllfm.. 

esmnn o.aa. tstrd de dt.mo. ann~ «c. . .as:s.:s:rana. 11et1a. Cll'dltot 
CUS~aVam mafS uss t~.or. Segunoo o PNRA. tsra Q.ISIOI Mo são Ntllfftl ao 
prcctSSO deRA t ~ 1 ôitooc:IÇão dos~ CNI açjo ~ 
nas.,.,~ ncmTimiiiiiN ~ l)fiO Poder PútiJCo fp..f.q. 
lmoesiJmemo a. US$2.500.00: 1.500.00:1.000 • 2.000. nos 1•. z- e 3" anos a. -fl"lduido: USS2.000.00 áo Procer. .cwa enidlto dt ~ t USS 500.00 ~ 

"""" Basu:» em cusms de DIO/f!O$ no Emó::l de Slo PaJo ~ ~ c11 
átH. edrtiCIO$ GO tKICteO Ul'tl3nO t mtra.-.smt~R i~ ~. 41C.I -t-

õ!I7'8CI<t1Çio aa r;lebl. Ver Lertt. S. Rttonn. Agtam: Comllltl 1 E.l:cU:sJa • 
Gnç;o OtJ Emtngo.s. RJ. CNRA. 1!193. 
lnfotmlçlio ore11mmar: 1994 lncTut vatar iJ"j rarra. do cr&drto IUial • ate cu.uos 
~com' manutenção ao OrgóiiUI'IXI &tcutor aa Refotml Aqrln2. 

• Oô!ardt 198Scoo:-çtOOm~runnode1994 tx 1.3751 - OC!arde t98Scomqx:JOoara.lfJ1IT70r:M 1994 ft t 3751 -~arae 1985~M"afUTil?Oda 1994 lx 1.3751 
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é bem menor que .o rombo do 
Banco Econômico e equivale à 
metade da contribuição federal 
para salvar o Banco Nacional. 

Há recti"rSos humanos? - Um 
projeto com as dimensões de 
uma Reforma Agrária para o 
Brasil, exige um número elevado 
de especialistas cujo recruta
mento viria em boa hora, já que 
o país enfrenta grave crise âe 
desemprego, constituindo mais 
uma vantagem, dentro de uma 
formulação geral de desenvolvi
mento. Planejadores, engenhei
ros de produção, àrquitetos com 
experiência em orgãnização es
pacial, agrônomos. veterinários, 
zootécnicos e outros profissio
nais de agricultura de nível mé
dio ou superior, economistas, es
tatísticos. assistentes sociais, so:.. -
ciólogos e antropólogos, geógra
fos. educadores, sanitaristas, 
médicos. advogados conhecedo
res do Direito Agrário, etc., te
riam hora e vez nessa imensa 
empreitada. 

Organismo ~ecutor - Muitos 
países que fizeram a Reforma 
Agrária trataram de criar um or
ganismo executor completamen
te novo e descomprometido com 
as velhas estruturas que o pro
cesso pretendia eliminar. Essa 
foi também a decisão de Castello 
Branco que, no Estaruto da Ter
ra, traiOu de criar não apenas 
um. mas dois institutos inteira
mente novos: o IBRA (lnstiruto 
Brasileiro de Reforma Agrária), 
dedicado unicamente à Reforma 
Agrãria. e o INÓA (lnstiruto de 
Desenvolvimento Agrãrio), para 
cuidar dos assuatos pertinentes 
aos já proprietários (coloniza
ção, assistência técnica, crédito 
ruraL etc.). 

Em óutros casos - o da Itália 
é o mais sugestivo- onde a deci
são política se sobrepunha ao 
corporativismo. a Refottna 
Agrária foi conduzida pelo pró
prio Ministério- da Agricuhura. 
também engajado na Reforma 
Agrária. criando·se novas estru-
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Ára•(M) 

115.054.0011" 
n' 

57.188 " Z.BZ 

6SS 

•Admitindo a media de 1.5 imóvel rural por proprietário. 
"'"Imóveis Rurais ImprodUtivos acsma de 15 rnót:Julcs fiscais 

turas apenas em nível regional 
(as famosas "Enti di Riforma", 
na Itália). 

Além da indicação de uma au
toridade de confiança do Presi
dente da República para dirigir o 
processo, seria necessário reci
clar o pessoal do INCRA. alijan
do os servidores que tradicional
mente têm se mostrado advcrsã
rios da Reforma Agrãria e dando 
força aos vocacionados para 
atuar num trabalho como esse, 
de marcante dimensão social. 

Papel dos beaefidários -
Qualquer plano de Reforma 
Agrária. ensina Leonilde Me
deiros. especialista da Universi
dade Federal do RJ, deve se ba
sear na premissa de que o pro
cesso será implementado com 
os traballiadores e não apenas 
para os trabalhadores. 

A participação popular é a 
chave e o objetivo de toda ação 
do governo. Compreende-se que 
dificilmente essas açóes terão su
cesso junto à população rural se 
forem um ato de cima para baixo 
ou simplesmente um ato adminis
trativo. Portanto, a participação 
scrâ a garantia do caráter demo
crãtico e popular de toda a ação 
governamental. E compreende-se 
que a participação popular é a es
sência do processo de desenvolvi
mento social e cultural do ho
mem. Que é o objetivo final da 
própria Reforma Agrária. 

Finalmente. compreende-se a 
RefQrma Agr.ária como um pro
cesso permanente e com ampla 
mobilização dos seus interessa
dos. Por isso. o plano de Refor
ma Aerária deve não só com
preender a participação massiva 
dos beneficiários. mas também 
ensejá-la e respeitá-la. 

Quantos donosoode-terra 
poderão ser desapropriados. 

Esse exercicio foi efetuado a 
partir da atual legislação que re
gulamenta as desapropriações 
por interesse social para fios. dC ~ 
Reforma Agrária, tomando os 
dados das Estatísticas Cadastrais 
do INCRA relativas a 1992 e di· 
vulgadas no ano passado' 

A tabela acima, resultante da 
simulação mostra algumas DO'Ii· 
dades: em primeiro lugar, snr· 
preende o· reduzido número de 
proprietários de im6veís rurais a 
ser eventualmente afetado. menos 
de 3% de um univeiSO de mais de 
3.5 milhões de pessoas. Esse oU
mero (57.188 donos-de-terra) 
constituirá poiS o público-alvo. 

A sociedade brasileira sonha 
há séculos com uma reforma que 
venha a corrigir a herança das 
Capitanias Hereditárias, das Ses
marias. da Lei de Terras de 185Q 
e da "propriedade produtiva" da 
Constituição de 1988. 

Outro destaque é a imensa 
área que o Poder Público {quero 
referir-me também ao JudiQário) 
tem à sua disposição para reali· 
zar a reforma. São mais de lil 
milhões de hectares. ou seja, 
quase cinco vezes a área do Esta. 
do de São Paulo e 3,4 vezes a su· 
perfície da Itália. 

É claro que nem todas essas 
"propriedades improdutivas" se 
prestam para uso agrícola. mas se 
tomarmos a média de 43% de 
terras aproveitáveis estimada pa
ra cr Brasil como um todo. ainda 
sobrarão quase 50 milhões de 
hectares para abrigar assenta· 
mentes de quase dois milhões de 
familias,sem-terra em módulos 
de 30 hectares.. Esse contingente 
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equivale a 6. 78 vezes a meta de 
:!80 rriil famllias programada para 
o quadriênio do atual governo. 

Essas cifras mostram clara· 
mente que na atual situaç;o de 
penúria de recursos. a terra é 
uma das poucas coisas que oBra
sil ainda tem para redistribuir. 

Desmobilizar e 
esperar pelo governo! 

A Reforma Agrária teria vol
tado. à pauta das discussões na
cionais. depois das derrotas do 
PNRA e da Constituinte del988. 
caso tivesse continuado apenas 
como um tema dos debates dos 
intelectuais e dOS discursos de 
parlamentares? 

A experiência de 1985. quan
do o MST mostrou al.uns sinais 
de cooptação pelo gÕvttno da 
época. valeria para hoje? 

Horácio Martins de Camlho. 
analisando as causas da frustra
çãn do PNRA. escreve na revista 
da ABRA de agostomovembro 
de 1989. 

"Com a implantação do go
verno da Nova Republica e a 
ocupação funcional do INCRA 
por um grupo de intelecrua~ de 
esquerda. criou-se um clima de 
confiabilidade na sociedade poli
tica por parte das direçóes orgã
nicas das clásses subalternas. Tal 
confiabilidade permitiu o estabe
lecimento de negociaçó<s politi
cas que culminaram com a coop
taçãn de amplos setores da inte
lectualidade da esquerda vincu
lada com a reforma agrária por 
parte das cúpulas tecnoburocr.iti
cas da Nova República. A partir 
da entrega à apreciação da opi
nião pública do projeto do 1 o 
PNRA pelo MIRAD/INCRA em 
maio de 1985. desencadearam-se 
dois movimentos distintos. po~ 
rém aniculados entre si: 

- As direções onânicas das 
mais relevantes orgaiiizaçôes po· 
líticas das classes subalternas 
aceitaram um pacto com o Go· 
vemo Federal no sentido de não 
intrigar a mobili~ação po-pular 
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para ações direras à referiria 
agrária. dando um voto de con
fiãnça às intenções no Governo 
da Nova República. Isso impli· 
cou.. por pane dos movimentos e 
organizações populares no cam· 
po .. a perda da inicialiva. a qual 
passou pela crescente cooptação 
dos dirisentes de pane significa
tiva das organizações das classes 
subalternas a ser privilégio da so
ciedade politica (em face de 
traiiSformismo em relação aos in· 
telecruais); 

• U mà ofensiva tática por par· 
te das classes dominantes contra 
a reforma agrária de baixo para 
cima (posteriormente contra 
qualquer tipo de reforma agrária 
exigindo do Governo da Nova 
República a sua tuteia sobre 
qualquer iniciativa de redistri· 
buição das terras - momento da 
restauração)". 

Embora a situação de hoje 
(novembro de 1995) possa apre· 
sentar algumas semelhanças com 
aquela que o autor descreve, é 

--preciso destacar. contudo. várias 
diferenças marcantes. 

Em primeiro lugar. a atual 
«ocupação funcional do IN
CRA" não é de esquerda. A co· 
meçar pelo chefe supremo. o 
Presidenre FHC. e outros perso
nagens que há muito abandona· 
ram carteirinhas e convicções. 
pedindo. inclusive: "Esqueçam 
o que escrevi". Isto já fez Fi· 
gueiredo com ele mesmo. Ade· 
mais o voto de confian~. como 
veremos adiante. ainda não foi 
dado explicitamente. 

· Quanto ao segundo tópico. 
este sim está se repetindo hoje 
com o mesmo determinismo his-
tórico: as classes dominantes 
contra a reforma a2rária voltam 
a se mobilizar. deSta feita. ao 
que parece. ainda com mais 
competência. Afora as armas já 
exibidas até pela Rede Globo. 
articula-se uma similar da UDR. 
agora ""Organizando ~ma ação es· 
tratég:ica em piitça. tendo numa 
das pontas a tradicional Sacie· 
dade Rural Brasileira tSRBl e. 
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na outra. o Sindicato Naciona 
dos Pecuaristas de Gado de Cor 
te (Sindipec ). 

Os dirigentes dessas dua 
ofensivas. mais bem preparado 
que os de !985. não repetem : 
truculência de Ronaldo Caiado 
mas procuram ins~nuar argu· 
mentes econômicos nesta époc.r: 
de embriaguez neoliberal. Pro· 
dução e produtividade são o' 
motes da .sociedade Rura: 
Bi'a.sileira para melhorar a ima
gem dos pecuaristas. 

Examinando o que acontece 
do outro lado. aparecem também· 
alguns fatos relevantes. 

Mesmo a CONTAG. _cujo pre
sidente é militante do partido do 
governo, o PSDB. tem vindo a 
público para estimular a mobili
zação. cobrar promessas e até. 
em alguns casos. cometer exage
ros como na proposta de saque 
para conter a fome. 

Na área do MST. passada a fa
se da lua-de-mel com o ex-presi
dente do INCRA. suas lideranças 
estão panindo para a ofensiva. 
repetindo até os excessos do pre
sidente da CONü\G. 

O Boletim do DESER - enti
dade mantida por um grupo de 
sindicatos de trabalhadores ru
rais. à semelhança do DIEESE
pubüca. por sua vez. em sua edi
ção de 17 de outubro de 1995. 
matéria que pelo seu título. "Re· 
forma Agrriria no Governo FHC: 
falsa ou mzl?". dá bem idéia das 
dúvidas que perseguem os traba
lhadores rurais. De fato. depois 
de enumerar as contradições no 
tocante aos cortes de verbas para 
a Reforma Agrária. as vacilações 
em impedir matança de trabalha
dores rurais, a modéstia das me· 
tas de assentamentos e a falta de 
uma política agricola que impeça 
a expulsão dos pequenos agricul
tores-proprieíários. o DESER 
pergunta: 

"Depois de 10 anos de suces
sivos governos "democráticos' fa· 
!ando em dar prioridade para a 
Reforma Agrária. os movimen
tos e organizaçõeS a favor de 
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uma política de redistribuição de 
terras já não se iludem com a re~ 
tôrica do governo._ Hoje. mais do 
que nunca. é preciso que o go~ 
vemo FHC tome itticiativas mais 
ousadas e demonstre o. seu real 
interesse de iniciar um processo 
de modificação da realidade 
agrária. Do contrário. não passa
rá de mais uma tentativa de en
ganar os agricultores com ilusões 
e falsas promessas ... 

A Reforma Agrária 
será feita desta vez? 

Fiel à nossa veiha hipó'tese (da 
Reforma Agrária no Brasil sairá 
por via lotéric~ isto ~ por um ca· 
minho imprevisível"'). eterno oti· 
mist~ achamos que o processo. 
desta vez,. poderá avançar. para 
ultimar-se no médio prazo, já 
que existem -at!Jalmente as se
guintes condições favoráveis: 

Decisão politica- Mora a ver
balização (registrada também em 
casos anteriores) esta pré-condi·· 
ção, hoje, parece .traduzir-se :;:n 
alguns atos concretos: a) o reco
nhecimento do MST como inter
locutor; b) a nomeação de um 
presidente do INCRA do circuito 
pessoal do Presidente da Repú
blica; c) a a vocação do problema 
para a área presidencial, alijando 
dessa forma. ~ eyentual influên~ 
da negaúva do Ministro da Agri
cultura. adversário confesso da 
Refonna Agrária: d) a constitui
ção de um poderoso bloco de tra
balhadores rurais conseguido 
com a filiação da CONTAG à 
Cut o que dobrou o número de 
sindicatos ligados a esta central; 
e e) a iniciativa da Reforma 
Agrária. desta vez. não é do go
verno, mas dos próprios sem-ter
ra. o .que toma o processo muito 
mais autêntico- e vi2oroso. 

Recursos - O nÕvo presidente 
do INCRA. que acaba de se de
mitir, jã declarou em público, 
certamente com respaldo, que 
"dinheiro para fazer a Reforma 
Agrária llão é Proble~a". _ 

Em contrapartida. a longa es~ 
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perapela Reforma Agrária. cita
da em tópicos anteriores. teve 
pelo men~s esta vantagem: pre
parar recUrsos humanos para o 
momento em que a ordem de 
partida for autorizada. 

No tocante ao recurso da ter~ 
ra, igualmente. não haverá dificul· 
dade.S, pois o país dispõe de um 
enonne estoque de âreas ociosas 
à espera de redistribuição. 

Legislação - Enquanto se 
aguarda a modificação na atual 
legislação. os poderes do Execu
tivo (imensos quando se quer fa
zer alguma coisa, como no caso 
do rolo compressor utilizado nas 
privatizações e na ajuda aos ban
cos quebrados). no âmbito do sis
tema presidencialista são sufi-:: 
cientes para desencadear a Re
forma Agrária. Concretizá-la. 
modificando a estrutura agrária 
brasileira~ democratizando. de 
vez. o acesso à propriedade e uso 
da terra agrícola e lançando as 
bases da almejada ··nova socieda- · 
de .... será tarefa a ser amparada 
por novos diplomas legais. 

Órgão executor - O dilema 
"flexibilidade e a autonomia ad
ministrativa X imediatismo" no 
desencadeamento da Reforma 
Agrária foi inteligentemente re
solvido pelo governo FHC ao 
compensar o organograma pelo 
personograma. O secretário par
ticWar do Presidente _foi coloca~ 
do na Presidência do INCRA e, 
proillo, o órgão da Reforma 
Agrária ficou diretamente ligado 
ao planalto como sempre quise
ram os reformistas e como plei
teava há pouco o MST. Resta es
perar que a crise do SIVAM não 
venha a acarretar novo atraso na 
Reforma com a queda do ho
mem de confiança de FHC. en
carregado de executá-la 
·· ·· Opinião pública - A julgar pe
lo noticiário da mídia. este ano da 
graça de 1995 está muito mais fa
vorável à Reforma Agrária. As 
manchetes dos grandes jornais 
conservadores chegam até a se 
trair e falam. às vezes. em ocupa
ção. em lugar de invasão. A pode-
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rosa Rede Globo. a par de chama-. 
das maliciosas _e sensacionalistas. 
em contrário ( favelamento dos as-. 
sentamentos. venda de lotes no 
Pontal. etc.). não é parcial. desta 
feita. a pónto de -esconder as ar
mas pesadas dos donos de terra. 
do Pontal do Paranapanema Há 
ainda a aceitação popular. Recen
te pesquisa realizada pela ABRA 
(Associação Brasileira de Refor
ma Agrária) em dez pontos de 
ônibus de Campinas. mostrou que _ 
90,6% dos c:ampineiros entrevista• 
dos são favoráveis à Reforma 
Agrária; 85,5% acredilam qui ela· 
pode contribuir para a· melhoria 
das condições de vida nas cidades; 
63,9% acham que o governo fede· 
ral não está realizando-a: 51.5% 
são favoráveis às ocupações de 
terras improdutivas: 45.1% apon• 
tam fazendeiros e latifundiários 
como responsáveis pela morosida
de da Refonna Agrária: 17,4% 
acham que a respon~abilidade é 

· dos políticos; 11.4% do governo e 
8.5% dos ricos e .. poderosos; 
21.8% acreditam que FHC conse
guirá cwnprir algum programa de 
Reforma Agrária. até o final· de 
seu governo. 

O apoio militar, que não existia 
no tempo de Jango e de Sarney 
(apenas com Castello Branco ele 
foi claro e ostensivo). tem se mani
festado agora com franqueza em 
pronunciamentos de credenciados 
representantes da cúpola militar. 

Para concluir. prefeitos de ci
dades onde existem assentamen
tos passaram a apoiar a reforma, 
seja pelo salto que os novos agri
cultores propiciaram à arrecada
ção dos municípios. seja pelo di
namismo que os nov.os persona
gens estão trazendo para a econo
mia decadente dess.as localidades:-

-- Oxalá, portanto. que nenhum 
acidente de percurso (projeto 
SIVAM?)venha a tirar de FHC 
e- de seu goVerno a determinação 
e a tranqüilidade necessárias pa
ra conduzir um processo com a 
dimensão e a importância da 
Reforma :Agrária para o futuro 
de nosso país. --
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O Sr. Romero Jucá _ Sr. Presidente, peço a 
palavra pela liderança do PFL 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) _ Conce
do a palavra ao nobre Senador Romero Jucá. 

O SR. ROMERO JUCA (PFL-RO. Corno Líder. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) _Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu 
gostaria de também, Sr. Presidente, pela Liderança 
do Partido da Frente Liberal, externar os nossos 
sentimentos pela importante perda com o falecimen
to do Professor José Gomes da Silva 

Sem dúvida alguma, o Professor José Gomes 
da Silva tem uma história &gada à reforma agrária, à 
luta pela terra e à busca da mudança dos meios de 
produção no campo no nosso País. 

Neste momento de dor, gostarfamos de en
viar, em nome do Partido, as condolências à famí
lia e, mais do que isso, ressaltar, efetivamente, a 
importância do Professor José Gomes da Silva ·e 
do seu trabalho inovador à frente do Incra. à frente 
do IBRA e, principalmente, no esforço e na mod
ernização do campo quando da sua responsabili
dade por ser um dos grandes artffices do Estatuto 
da Terra, um grito que até hoje está parado no 
campo brasileiro. 

Eu gostaria de extemar, como disse, os senti
mentos, em nome do Partido, a toda· família do Dr. 
José Gomes cúf Silva e dizer que, efetivarnente, o 
Brasil perde uma cabeça importante, perde conhe
cimentos importantes, perde uma história do cam
po no momento em que é preciso repensar a refor
ma agrária no Brasil e é preciso encaminhar, dife
rentemente, todo esse movimento que na verdade 
precisa levar paz ao campo, precisa levar empre
gos ao campo e precisa, sobretudo, trazer comida 
e melhores condições de vida à mesa de todos os 
brasileiros. 

O Sr. Eduardo Supllcy _ Permite-me V. Ex" 
um aparte? 

O SR. ROMERO JUCA _Ouço com satisfação 
V. Ex", Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Supllcy _ Sr. Presidente, pre
zado Senador Romero Jucá, eu gostaria de, na mes
ma direção do Líder do PFL, formalizar um requeri
mento de pesar pelo falecimento do senhor José 
Gomes da Silva Gostarfarnos de encaminhar o re
querimento à Mesa .•. 

O SR. ROMERO JUCÁ _ Exatamente, tam
bém gostaríamos de encaminhar esse requerimento 
de pesar, em conjunto com o Líder do PT, Senador 
Eduardo Suplicy. · 

O Sr. Eduardo Su pllcy _ .. .formalmente, se 
me permite o Senador Romero Jucá neste aparte, 
que sejam consideradas as nossas palavras a justifi
cativa do requerimento de pesar, inclusive seja 
transmitido aos seus familiarES o pesar do Senado 
Federal pelo seu falecimento. 

O SR. ROMERO JUCÁ _ Agradeço o aparte 
do Senador Eduardo Supficy. Além de corroborar 
com o requerimento, instamos a Mesa para que pro
ceda a esse gesto de reconhecimento para com um 
grande brasileiro. Sr. Presidente, mt.ito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) _ A Mesa 
aguarda o encaminhamento do requerimento a que 
se referiram os Senadores Romero Jucá e Eduardo 
Suplicy, associando-se também às justas homena
gens que estão sendo prestadas a esse grande bra
sileiro, José Gomes da Silva, que deixou uma valio
sa contribuição para o problema da reforma agrária 
no Brasil. 

. .0-SR.'I'RESIDENT"E·(Nabor Júnior)_ -A Pre
sidência, rios termos do art. f5/ do Regimento ln
terno, propõe a designação do Senador Júlio Cam-

- pos para representar o Presidente do Senado Fe
derar no Encontro de Presidentes dos Parlamentos 
Latino-americànos, que se realizará em Quito, 
Equador, no perfodo de 29 de fevereiro a 2 de 
março próximo. 

Nos termos do art. 70, n' 2, do Regimento ln
temo, fica deferida a proposta. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Sobre a 
mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secre
tário em exercício, Senador JoaoRocha 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 108, DE 1996 

Senhor Presidente, 
Requeremos, na fonna regimental, as seguin

tes homenagens pelo falecimento da José Gomes 
da Silva: 

a) irserção em ata de trn voto de profu1do pesar, 
b) apresentação de condolências à tarnma e ao 

Estado; 
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c) seja observado um minu1D de silêncio em 
sua memória 

Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 1996. -
Eduardo Suplicy- Romero Jucá. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnio" - Nos ter
mos do art. 215, inciso III, c, do Regimento lntemo, 
submeto à aprovação do Plenário o presente reque
rimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Será cumprida a delftJeração do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE ( Nabor Júnior) _Sobre a 
mesa requerimento que será rido pelo sr. 1~ Secrefá. 
rio em exercício, Senador João Rocha 

~ lido o seguinte: 

O SR. EDUARDO SUPLICY _ Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnio" _ Tem V. 
Exª a palavra 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -8P. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente; gos
taria de acrescentar que o Professor José Gomes da 
Silva foi o responsável pela elaboração do Plano de 
Reforma Agrária do Governo Paralelo de Luís lgná
cio Lula da Silva. O artigo que acabo de ler, de
monstra o seu profundo conhecimento sobre a mafé. 
ria. Ele foi não apenas tio mas também professor de 
Francisco Graziano, que, no seu breve período à 
frente do INCRA, demonstrou von1ade de levar 
adiante os propósitos de José Gomes da Silva 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) _Os Srs. 
Senadores João Rocha, Carlos Bezerra, Artur da 
T ávola e Nabor Júnior enviaram discurso à Mesa 
para serem publicados na forma do dispoSlo do art. 
203 do Regimento Interno. 

S. Exªs serão atendidos. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO) _Sr. Presi
dente, Sr% e Srs. Senadores, venho a público tecer 
elogios aos comentários de Rubens Ricupero, plllli
cados na Folha de S. Paulo, de 03 de fevereiro cor
rente, Caderno 2, página 02. 

Desta tribuna, levo a Ricupero o meu aplauso 
pela coragem de denunciar o óbvio. Afinal, o silêncio 
proposital a respeito de certas questões fundamen-

tais, e até mesmo elementares, cujo descaso a res-~ 
peito é flagrante, faz com que nos assombremos e 
aplaudamos aqueles que ousam trazê-las à baila, 
contrariando, por certo, interesses os mais diversos 
e segmentados do País. 

Está com a razão o Dr. Rubens, querido apre
goa que •uma baixa desigualdade de riqueza consti
tui elemento valioso, talvez irldispensável, para Qa
rantir um desenvolvimento duradouro e sem sobres
saltos•. Cita já ter sido demonstrado à farta • que em 
sociedades de alta desigualdade as pressões do po
pulismo político e do distributivismo econõmico ten
dem a gerar inflação, instabiüdade e, finalmente, es
tagnação•. 

Efetivarnente, uma democracia plena e um sóli
do mercado interno pressupõem uma distribuição 
mais justa de renda 

Esta é uma questão que, no Brasil, precisa ser 
analisada. e enfrentada O problema é secular e so
fre agravamentos ano a ano. ~ bem verdade não 
nos ser exclusivo, embora tal fato não nos sirva de 
consolo. Faz parte de uma caracterfstica do Estado 
Latino-Americano que, via de regra, ao contrário dos 
Estados Europeus, ergueu-se como organização 
institucional, antes mesmo da formação da socieda
de nacional, não se adequando a ela, mas se sobre
pondo a ela 

Vejamos, pois, o caso da colonização hispâni
ca, em que a imposição do ordenamento institucio
nal espanhol se direciona a uma grande população 
iridfgena,com nfveis de organizaçãO mais comple
xos e elevados do que os. da própria Espanha Por 
outro lado, na América porluguesa, o Estado condi
ciona a formação da socíédade dada uma população 
indígena escassa, com pouca capacidade de organi
zação para opor-lhe resistência 

No que pertine à América hispânica, deu-se a 
construção do Estado e da sociedade de forma con
llitiva e instável, em que os setores organizados con
dicionam e limitam a ação estatal . No caso ela Amé
rica portuguesa, o Es1ado impõe seus Hmites à for
mação de uma sociedade despreparada para nego
ciar com instill..içOes políticas e governamentais. 

Ambas as situações, ainda que históricas e es
pecificas, acarretaram um ranço nos Es1ados latino
americanos, incUcando-lhes características gerais que 
até hoje, mais em alguns do que em otAros, se refle
tem na estnílra sócio-econõmica dos seus povos. 

O Brasil é um exemplo de Estado que se insti
tuiu à revelia da sua realidade social. O primeiro go
vernador-geral, Tomé de Souza, chegou ao Pais em 
1549, trazendo em sua bagagem o "Estado brasilei-
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ro", isto é, leis, normas, regulamentos, e uma espé
cie de constituição, o Regimento Almeirim, todos es
pelhados na vivência económica, política e institucio
nal portuguesa, para serem aplicados a um Brasil, 
ainda sem brasileiros. ' 

A partir daí, surgiram as nossa$ mazelas que 
se arraslam, ora intensificadas, ora minimizadas, 
conforme as inúmeras políticas já adotadas por um 
sem-número de governos. A verdade, porém, é que 
não se solucionam. Crescimento econõmico não im
plica desenvolvimento visto que este se verifica 
quando é facultado à sociedade em geral usufrui-lo, 
sob a forma de empregos, aquisição :de bens, servi
ços públicos e, principalmente, de equitativa distri
buição de renda 

Atentemos, pois, para o sur1o desenvolvimen
tista ocorrido no País, durante a década de 70, que 
teve seus pilares no endividamen1D externo, num ini
cial processo inflacionário, e, é bem v~. num 
PIB acrescido, mas cujos recursos não beneficia-, 
ram, a contento, a aquisição de bens e serviços pela 
grande massa brasileira, pobre, carente, desassisti
da. Os recursos cooptados pelo governo já estavam 
coinprometidos com as dividas públicas externas e 
internas. 

A década de 80 represen1Du . um período de 
quase estrangulamen1D da dívida externa, em que 
as internas eram roladas, amiúde, ao sabor de inte

. resses políticos. Dava-se o acirramento inflacionário 
da moeda brasileira. Igualdade social? Justa distri-
buição de renda? Politicas efativas tendentes à erra
dicação da pobreza? Nem pensar! Imergíamos num 
mar de problemas para os quais as soluções eram 
"prioritárias" e emergenciais. 

Desse histórico, ainda que incomple1D, resUta 
o fato de que o Brasil tem, hoje, uma economia com 
o mais ai1D índice de concentração . de renda no 
mundo. Os brasileiros 1 0% mais ricos são detenkl
res de 50% da renda naciOnal. Aquilata-se que a 
renda do trabalho represente, apenas, um terço da 
renda nacional. 

Há que se concluir, portanto, que somos o Pais 
do mais ou menos, quase sempre "menos•. Somos 
meio democráticos, meio desenvolvidos, meio inten
cionados em resolver as grandes e nevrálgicas 
questões nacionais. Não existe, pois, democracia e 
cidadania plenas, onde não há uma justa política de 
distribuição de riquezas. A falta desta gera a pObre
za econõmica, que gera a miséria política Povo po
bre é povo incui1D. Um povo incultl não se capacita a 
participar das decisões que norteiam seu pais. Ques
ticna.se, dessarte, haverá democracia plena onde não 

há concfoções, pela incultura, de o povo entender e, 
por conseguinte, de participar das questões nacio
nais? Daí resulta o exercício da melo-democracia 
da melo-cidadania País, repito, do mais ou menos. 

É justo que a esta altura se indague: como re
verter esse quadro? Concordo com Rubens Ricupe
ro quando pondera que a justa distribuição de renda, 
e conseqüente erradicação da pobreza, não se pode 
dissociar de questões fundamentais, como o ajuste 
tributário e fiscal, políticas de geração de empregos, 
políticas agrárias, aliadas, evidentemente, ao cresci• 
men1D e estabilização económicos. 

Para que empregos e salários sejam gerados é 
imperativo o crescimento econõmico que, por sua 
vez, pressupõe investimentos, os quais dependem 
de financiamentos a juros compatíveis, com moeda 
e regras estáveis. 

Digacse ter o Real reduzido o imposto infla
cionário, pago, em maior parte, pela população de 
baixa renda. Entretanto, o custo desta estabiliza-, 
ção nos foi oneroso quanto ao aspecto distributivo. 
As elevadas taxas de juros e a sobrevalorização 
do câmbio acarretam a exportação de empregos. 
Enfim, o Estado brasileiro vê-se atropelado por en
cargos financeiros altíssimos, decorrentes da ro!a
gem da sua divida. 

Conclui mos dar, que, embora cresça a nossa 
receita, pois só a carga tributária atingiu 31% do PIB 
em 1995, tais recursos continuam a não implicar me
lhoria de condições de vida da população. A nossa 
dfvida pública devora a maior parte dos recursos 
que, de outra sorte, serviriam à saúde, ao sanea
mento, à educação, à agricultura, ele. 

Ressalte-se, ainda, a questão tributária e fiscal 
como instrumento distributivo. O nosso sistema tri
butário tem se revelado ineficaz e injusto e exige 
mudanças. 

Medidas como imposto de sucessão ou sobre 
herança ajudariam a desconcentração de riquezas. 
Também o imposto patrimonial se faz boa alternativa 
nesse particular. Projeto pertinente do então Sena
dor Fernando Henrique Cardoso vagueia, sem por1o, 
pelo Congresso Nacional. 

A privafização politicamente bem concebida e 
conduzida igualmente reforçaria a redução das nos
sas desigualdades sociais, criando novos empregos 
e aquecendo o nosso mercado interno. 

Idéias, sugestões, não nos fallam. Carecemos, 
sim, de vontade política para mudar o que for preci
so. É a estratégia do conservadorismo dinâmico, cac 
racterizado pela prol iteração de propostas, planos, 
declarações governamentais, pequenos e grandes 
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comitês encarregados de estudos específicos, por
tando nomes pomposos. 

Em suma. um verdadeiro aparato burocrático, 
cuja subjacente palavra de ordem é promover, com 
o máximo de barulho, o mínimo de mudanças possí
veis. 

Veja-se que "assim" não é necessário criar 
uma resistência aberta a uma nova redistribuição de 
renda, que fatelmente traria uma nova redistribuição 
de poder. Basta, simplesmente, deixar que o proces
so burocrático siga se arrastando em seu curso. 

É, por conseguinte, passada a hora de repen
sarmos sobre a busca responsável da justiça social 
neste País. É passado o momento de fixarm6s a 
nossa atenção numa indolente falta de vontade polí
tica para fazê-lo. 

Finalizando, considero oportunas as palavras 
sábias de Reinold Neibur: "É a busca da justiça pelo 
homem que faz a democracia possível. Mas é a sua 
tendência à injustiça que a loma necessária. • 

Obrigado, era o que tinha a dizer. 
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-Ml) _ Sr. 

Presidente, SP's e Sis. Senadores, os municípiO$, 
juntamente com os Estados, fonnam a base consti
tucional da nossa República. Assim, para que a nos
sa República seja realmente sólida, é indispensável 
que a sua base também seja sólida, que os municí-
pios sejam prósperos e bem organizados. . . 

Se formos analisar, sob o prisma financeiro, a 
situação dessa base da nossa República, iremos ve
rificar estar ela carcomida e corroída A situação fi
nanceira da maioria dos nossos municípios é caóti
ca, constituindo-se o calote em instrumento usual no 
trato das contas públicas. 

De acordo com dados da Secretaria da Receita 
Federal, em 1994, seiscentos e trinta e oito municí
pios brasileiros arrecadavam menos de quinhen1DS 
reais por mês, 49,5% dos municípios mineiros, ou 
seja. cerca de quatrocentos municípios, sobrevMam 
unicamente com os recursos que lhes eram repas
sados pelo Fundo de Participação dos Municípios. 
Com pequenas variações, essa porcentagem se re
pete em vários outros Estados da Federação. E, na 
medida em que novos municípios são criados, o vo
lume de recursos destinados a cada um mais dimi
nui, pois o bolo a ser divido permanece o mesmo, 
aumentando apenas aqueles que dele se servem. 

Um outro dado que assusta é aquele que diz 
respeito à inadimplência: matéria publicada em O 
Globo, em 05 de novembro do ano passado, infor
mava que 59% dos municípios brasileiros interessa
dos em empréstimos da Caixa Econômica Federal 

não podiam recebê-los, por estarem inadimplentes 
com insiitúções financeiras ou por não terem presta
do contas de corrvênios assinados com o Governo 
Federal. Em razão disso, a CEF, que dispunha de 
um bilhão de reais para obras de saneamento, não 
os podia repassar às prefeituras, por falta de municí
piOs qualificados a receber esses empréstimos. 

Se, após a promulgação da Constituição de 
1988, os municípios brasileiros tiveram ganhos 
sUbstanciais de arrecadação, após a implantação do 
Plano Reai, essa arrecadação foi reduzida Essa 
realidade é ré<;onhecida pelo próprio Ministro da Fa
zenda, no vo1D de N2. 162/95, que ensejou a criação 
do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste 
FJScal de Estados: 

. 'Com a significativa redução da inflação decor
rente da implantação do Plano Real, reduziram-se 
também drasticamente as receitas nominais decor
rentes de aplicações financeiras, as quais vinham 
sendo utilizadas por nu.ito estados para custear des
pesas correntes, inclusive despesas de pessoal. Si
multaneamente, com o fim da corrosão inflacionária 
que erodia despesas fixadas em termos nominais, 
os vencimentos e salários do funcionalismo público, 
como os dos demais trabalhadores brasileiros, pas
saram a manter seu valor real, elevando desta forma 
o peso das folhas salariais." 

Mais adiante, afirma o Ministro: 

"Nos primeiros nove meses de 1995, o 
resulf;;ldo fiscal dos Estados e Municípios re
velou déficit primário de 0,3% do PIB_ fato 
inusitado nos Citimos cinco anos e déficit 
operacional equivalente a 2, 7% do-PIB. • 

Nessas circunstâncias, Sr.· Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, creio ser chegada a hora de 
se tomarem medidas no sentido de resolver o 
problema financeiro dos municípios. Não podem 
eles continuar na penúria em que se encontram, 
sem dinheiro para investir em infra-estrutura e 
sem condições de obter financiamentos, penali
zando assim justamente o Cidadão comum, 
aquele que mora nas periferias e mais necessita 
da ação pública no saneamento básico e que 
nada tem a ver com o problema de caixa da .sua 
prefeitura. 

Se o Governo Federal se dispõe a socorrer, 
com bilhões de reais, banqueiros falidos e esperta
ltlões; se a União se propõe ajudar Estados também 
em situação financeira difícil, com linhas especiais 
de crédito, por que não aplicar as mesmas premis
sas de socorro também aos munic!pios? Quando o 
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Governo dá socorro a banque,;ob 1 duJ .>Ciministra
dores está ele premiando a má conduta e a deso
nestidade na administração de um serviço de inte

. resse púbr.co. Ao socorrer, porém, um município 
sem recursos, está ele investindo na melhoria do pa
drão de vida de toda uma população, pois esses re
cursos se destinarão à implantação de redes de es
goto, ao fornecimento de energia elétrica e água en
canada e à educação fundamental. 

Por isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, reputo da maior importância e conveniência 
que a União dispense aos municípios brasileiros o 
mesmo tratamento dado aos Estados; afinal, como 
bem reconheceu o Ministro da Fazenda, o mesmo 
problema que afeta os Estados também prejudica 
as contas municipais. Também os mooicípios pre
cisam recuperar suas finanças, enxugar seus qua
dros de pessoal e tomar sua administração mais efi
ciente. 

Por mais candente e convincente que tosse a 
minha voz nesta tribuna, não seria ela suficiente 
para convencer o Executivo da necessidade de 
adoção dessas medidas de socorro. Por isso é 
que proponho uma união nacional de vereadores e 
prefeitos em torno da defesa dessas medidas. O 
precedente dos governadores endividados que c:ón
seguiram arrancar recursos do governo para reestru
turar as finanças da seus Estados é um bom exem
plo do que a união de forças pode fazer para alcan
çar objetivos, ainda que difíceis. Se os administrado
res de dois ou três municípios pleitearem isolados 
esses recursos é quase certo'que não os consegui
rão, mas se um terço ou metade dos prefeitos e ve
readores de um Estado se unirem, a sua força coer
citiva será muito maior e alguma resposta positiva 
por certo obterão. 

A Resolução do Senado que tomou possfvel o 
programa de socorro aos Estados pemnite que trata
mento idêntico seja dado aos municípios; basta que 
o Conselho Monetário Nacional tenha com eles a 
mesma boa vontade que teve com os Estados e lhes 
dê tratamento idêntico. 

Um dqs problemas mais sérios a rondar as ad
ministrações municipais por esse nosso imenso Bra-. 
sil é, sem dúvida, a falta de preparo de prefeitos e 
vereadores na lida com as coisas da administração 
pública. Para mlitos deles, saneamento básico, or
çamento, verbas públicas, prestação de cóntas são 
grandes interrogações que continuarão incógnitas 
durante toda a sua gestão. Surge daf uma. indaga
ção: sabedor dessas limitações e dificuldades, não 

seria mais conveniente 4 Le o Governo Federal ado
lasse como programa de governo a promoção de 
cursos práticos de administração municipal para aju
dar esses prefeitos? Se formos esperar que esses 
administradores aprendam por si, o seu mandato fin
da antes que isso aconteça, e muitos municípios 
continuarão encalacrados em problemas. O Governo 
Federal, entretanto, tem como agir nesse campo, 
através, quem sabe, da Secretaria de Planejamento. 
Como repassador usual de dinheiro para os municí
pios, toma-se ele cc-responsável pelo sucesso ou 
fracasso dessas administrações. 

Por outro 'lado, uma iniciativa desse gênero 
insere-se perfeitamente naquele zelo pelo bem pú
blico que deve caracterizar qualquer administrador 
responsável e bem intencionado, e irá contribuir 
de maneira efetiva para que os recursos distribuí
dos a municípios não sejam dilapidados nem gas
tos de forma irregular, por desconhecimento do 
que deve ser feito •.. 

Se assim agir, o Governo Federal estará cui
dando para que aquela base sobre a qual cresce e 
se desenvolve a nacionalidade seja sólida, para que 
os nossos municípios sejam mais bem administra
dos e, principalmente, para que aqueles problemas 
que afetam as populações mais carentes e necessi
tadas sejam resolvidos. 

Só fiscalizar ~ aplicação dos recursos não 
basta; deixar que os administradores municipais 
respondam aos tribunais de contas não é suficien
te. E mais prático transmitir-lhes os rudimentos bá
sicos da. administração pública. E mais eficiente 
indicar-lhes o caminho a trilhar na condução dos 
negócios municipais. 

Por isso, ao tempo em qUe 'apelo ao Governo 
Federal, para que socorra os municípios combalidos 
financeiramente, proponho-lhe prestar ajuda aos ad
ministradores das prefeituras para que saibam, ao 
menos, o mínimo a ser feito na condução dos ·negó
cios municipais, para que não haja desperdício nem 
desvio de recursos e para que cumpram aquelas ob
rigações que são próprias de cada prefeitura. 

Tenho certeza de que, se isso for feito, de for
ma silenciosa e eficiente, iniciar-se-á no Brasil a ver
dadeira revolução que mudará a feição da adminis
tração pública em nosso País e que trará para os 
municípios épocas de mais progresso e menos cor-. 
rupção._ 

Muito obrigado! 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ) _Sr. 

Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 
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PLANO PLURIANUAL 

INTRODUÇÃO 

O Plano Plurianual, de acordo com a Constituição de 1988 é, 
juntamente com a LDO e com o próprio orçamento anual, uma das três 
peças que constituem os elementos chave de um processo integrado 
de planejamento e orçamentação. Estabelecido o enquadramento de 
médio prazo das · açõés da· administração pública federal, tarefa do 
plano, a lei de diretrizes orçamentárias define as prioridades que serão 
consignadas no orçamento anual. · 

CONSIDERÁÇÕES 

A Constituição esclarece várias questões sobre o PPA, .como: 

1 - O plano deve estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes; 
objetivos e metas da administração pública federal para as despesas 
de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos 
programas de duração continuada. 

• ' ' ,-- r < 

2 - Sua apreciação pelo Congresso Nacional, tratando-se de projeto de· 
iniciativa do Presidente da República, segue a mesma lógica e técnica 
do processo de emendas ao projeto de lei . orçamentária, estando 
igualmente sujeito à vedação de aumento global de despesa. 

3 - O plano deve ser o ápice do sistema constitucional orçamentário, 
com carater de lei •reforçada", supraordenadora das leis de diretrizes 
orçamentárias e orçamentária anual, as quais devem ser com ela 
compatíveis. 

4 - O plano deve conter os projetas considerados prioritários para efeito 
de exclusão da regionalização prevista no art. 35 do ADCT. 

5 - O plano deve incluir todos os investimentos com duração de mais 
de um exercício, sujeitando-se o ordenador de despesa, ao não 
observá-lo, ao crime de responsabilidade. 
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.. PRINCIPAIS OBJETIVOS 

- Metas de equilíbrio fiscal, como parte da política anti-inflacionárià e 
do objetivo de resgate da dívida sociaL 

: .. -Metas externas, que levqm em conta a necessidade d~ manter o 
firiariciamento · da economia em·· bases sustentáVeis e cónsolidartl a 
inserção do país na economia mundiaL · · · · · · · · · 

AS ·nietas:'nscais er:wolvem a mimutenção dO equilíbnb das contas 
públicas e uma · i"ealocação dos ·gastos· do governo· ·que p'rivilegie as 
áreas sociais e o inve~timento público. . . 

Em termos de' crescimento, os ·dois primeiros âhos do PPA setãó um 
período de consolidação do ajuste macroeconômico e de implantação 
das . refórmas . estruturais com . vistas à estabilização' da moeda e à 
retomada do crescimento. · · · .. · · · · · · 

.No setor ~xtemo, a abertura coroe~ci_a! requer· medidas que 
assegurem condições': de competitividade das nossas· ·exportações. 
Deverão ser desenvolvidos mecanismos instituciónàis que protejam os 
produtores locais de práticas desleais de comércio. 

ESTRATÉGIAS DAAÇÃO DO GOVERNO 

O Plano Plurianual ( PPA) tem como premissa básica a necessidade 
de consolidação da estabilidade conquistada graças ao Plano Real. 
Este esforço deverá . ser acompanhado pela retomada gradual dos 
investimentos produtivos, deflagrando uma nova fase sustentada de 
desenvolvimentv económico e social no país. 

O PPA estabelece três estratégias de ação no período 1996 - 1999 : 

1 - Construção de um estado moderno e eficiente. 
Depende não apenas de recursos, mas também da melhoria do 

corpo de servidores, para que as políticas públicas possam ser bem 
concebidas, implantadas e rigorosamente monitoradas. 
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2 - Redução dos desequilíbrios espaciais e sociais. 
Serão estimuladas as vocações regionais, fortalecido o processo de 

descentralização e ampliados os recursos para a área social. 

3 - Inserção competitiva e modem'ização produtiva 
A modernização da estrutura produtiva do país exige a consolidação 

da abertura da economia, bem como a qualificação de mão de obra e a 
flexibilização das relações trabalhistas. A · maior inserção competitiv~ 
do país será obtida coma ampliação da infra-estrutura, a redução do 
"Custo Brasil":" o fomecim~nto do papel no setor . privado nos 
investimentos e o estímulo a setores com potencial de inserção . 
internacional. · · · · · · 

Associad~s à estratégia da construção de um Estado moderno e 
eficiente estão as seguintes diretrizes da. ação do governo : · · · · 

- Consolidação do processo de saneamento das finanç8s públicas. . . . . ' . . . ., .. 

- Descentralização das poiíticas públieas pa~· ·Estados e Muriicipios, 
setor privado e ONGs. · · · · · · · · ·· ·· 

- Aumento da efiCiência do gasto público, cbm ênf~se na redução 
dos desperdícios e no aumento da qualidade e da produtividade dos 
serviços. · · .. · · · · · · · · 

: ...... 

-Aprofundamento do programa de desestatização. . . . : 

- Reformulação e fortalecimento da ação reguladora do Estado, 
inclusive nos serviços públicos privatizados. · 

- Modernização dos sistemas de previdência social. . 
-Modernização das forças armadas e de seus níveis operacionais. 

- Modernização da justiça e dos sistemas de Segurança ·.e Defesa 
Nacional. · · 

Associadas à estratégia de Redução dos Desequilíbrios Espaciais e 
Sociais estão as seguintes diretrizes da ação do governo : 

665 
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- Criação de novas oportunidades da ocupação da força de trabalho. 

- Redução dos custos de produtos de primeira necessidade. 

- Aproveitamento das potencialidades regionais, com o uso racional 
e sustentado dos recursos. · · 

- Fortalecimento da base de infra-estrutura das regiões menos 
desenvolvidas. · · 

- Redução da mortalidade infantil. 

- Ampliação do acesso da população aos serviços básicos de saúde. 

- MelhÓria educacional, com ênfase na educação básica. 
' . · ... ·.· . . . ' ' . ' . ' . . 

- Melhoria das condições de vida, trabalho e produtividade do 
pequeno produtor e do trabalhador rural. 

- Melhoria das condições de vida. nas aglomerações urbanas críticas 
( segurança pública, saneamento, hàbitação, transporte coletivo, outros 
serviços· urbanos, desporto e cultura ). 

- Mobilização da sociedade e de todo· o Governo para a erradicação 
da miséria e da fome. 

- Fortalecimento da cidadania e preservação dos valores nacionais. 

Associadas à estratégia de Inserção Competitiva e Modernização 
Produtiva estão as seguintes diretrizes da ação do governo : 

- Modernização e ampliação da infra-estrutura. 

- Aumento da participação do setor privado em investimentos para o 
desenvolvimento. 

- fortalecimento de setores com potencial de inserção internacional e 
estímulos à inovação tecnológica e à restruturação produtiva. 

- Melhoria educacional, com ênfase na educação básica. 
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- Modernização das relações trabalhistas. 

POLÍTICAS E REFORMAS PARA O DESENVOLVIMENTO 
.. 

As medidas de política económica adotadas desde a implantação do 
Plano Real reduziram a taxa de inflação de doze meses - julho/ 94 a 
junho /95 - para 35,3%. A elevação da demanda e produção de bens 
de consumo são indicadores do aumento dos salários reais. · 

Crescimento com estabilidade de preços é um passo fundamental 
para reduzir as disparidades de renda existentes em nosso país. Para 
manutenção desta estabilidade é necessário equilíbrio fiscal 
permanente, criar condições para maiores investimentos e também da 
competitividade dos bens e serviÇos produzidos internamente. Isto 
pressupõe a consolidação d~ . abertura da economia e a redução do 
chamado "Custo Brasil", de fohna a viabilizar maiores volumes de 
exportação e de importaçãq. . 

REMOÇÃO DE ENTRAVES A COMPETITIVIDADE 

A questão da competitividade é objeto de várias medidas voltadas à 
redução do ''Custb ·sraiõii'; .. ·Dois principais componentes ·deste custo 
são os encargos tributários e trabalhistas, cuja atenuação é uma 
exigência indispensável ao desenvolvimento econômico. . . . . . 

Principais medidas no campo tributário : 

- Desoneração das exportaçÕes, mediante eliminação da incidência 
do ICMS nas exportações de produtos primários e semi-elaborados, 
com a garantia de aproveitamento integral do crédito tributário de IPI e 
do ICMS. . 

- Estímulo aos investimentos e à melhoria da produtividade por meio 
da concessão de crédito do IPI e do ICMS incidente nas máquinas e 
equipamentos nacionais ou importados. 

- Apoio à modernização da agropecuária e da agroindústria e 
estímulo á produção de alimentqs, com a determinação de não 
incidência do ICMS sobre insumos e implementas agrícolas e redução 
do ônus tributário sobre os produtos da cesta básica. 
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Para se elevar a competitividade dos produtos brasileiros prevê-se a 
futura·rusão do PISe da CONFINS em uma única contribuição sobre a 
receita. 

Na mesma linha existem estudos para veicular a proposta da 
redução de encargos incidentes sobre a folha de salários. 

Também para diminuir os custos de mão-de-obra e os direitos dos 
trabalhadores, serão introduzidos outros tipos de contratos no mercado 
de trabalho, como contrato por tempo determinado e o contrato por 
tempo parcial. 

DESESTATIZAÇÃO E PROMOÇÃO DOS INVESTIMENTOS 
EM INFRA-ESTRUTURA 

A competitividade dos produtos brasileiros dependerá, também, de 
um substancial aumento dos investimentos sem infra-estrutura. 

É: indispensável, hoje, avançar na maior participação do capital 
privado nos setores do transporte, energia e telecomunicações. Por 
outro lado, à medida que avance o processo de privatização, o Estado 
terá ampliada sua capacidade de atuar de forma mais decisiva nas 
áreas sociais e em setores também vitais para o futuro do país, como a 
educação. 

Um importante passo na direção apontada, já foi dado com a 
aprovação das emendas à constituição que tratam da éliminação das 
restrições ao capital estrangeiro e da quebra de diferentes. monopólios 
de empresas estatais. 

Duas restrições importantes também foram removidas da 
constituição, dizem respeito à vedação para empresas controladas por 
capital estrangeiro de atuarem na mineração e energia elétrica, bem 
como à reserva de mercado para embarcações nacionais na 
navegação de cabotagem e interior. --

Três outras emendas apontam para abertura à área privada de 
importantes setores de infra-estrutura ( incluída a energia ) : 
Telecomunicações, distribuição de gás canalizado e pesquisa, lavra, 
refino, importação e exportação de petróleo, gás, gás natural e seus 
derivados, bem como o transporte desses produtos. 

As principais medidas adotadas com o propósito de acelerar as 
privatizações e melhorar seus resultados incluem: 
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. Ampliação da abrangência do programa. Foram incorporados à Cia 
Vale do Rio Doce e o setor de geração de energia elétrica, com o 
anúncio da privatização das subsidiárias da ELETROBRAS. 

-Aumento da participação de pagamento em moeda corrente. Com dos 
processos de privatização iniciados na administração anterior, a 
proporção de moeda corrente exigida nos leilões irá aumentar 
substancialmente. 

- Adoção de um marco regulatório para a exploração de serviços 
públicos. O processo foi iniciàdo com a aprovação de uma legislação 
específica para a outorga de concessões. 

- Solução de antigas pendências que estavam dificultando a 
privatização de empresas que já se encontravam no programa, a 
exemplo da ESC ELSA, já privatizada, e da LIGHT, cuja cisão viabilizará 
a venda da empresa. 

A privatização terá três fases: Na primeira, a ser completada até o 
início de 1996, estarão sendo vendidas as empresas cujos processos-. 
de privatização foram iniciados no governo anterior. Isso inclui o 
restante das empresas do setor petroqufmico, o Banco Meridional, ·a 
início da privatização da RFF e a continuação da privatização do setor 
elétrico, iniciada com a ESCELSA. 

Na segunda fase, ao longo de 1996, o destaque caberá à venda da 
Vale do Rio Doce e serão iniciados os processos de vendas das 
empresas geradoras de energia elétrica do grupo ELETROBRAS
ELETRONORTE, ELETROSUL, CHESF e FURNAS. 

Na terceira fase, com início ao longo de 1996, serão privatizadas as 
empresas geradoras de energia elétrica. 

t• , 
REFORMA DO ESfrADO ,. 

I 

Na situação atual, tantb os governos federal e os estaduais estão 
com sua capacidade dei investimento, comprometida pela rigidez 
orçamentária, o qlle im. p~de qualquer tentativa de redistribuir recursos 
e atender prioridade~,.qe 9,astos. 

As alterações nó""iexto constitucional, mais importantes para 
desengessar o gasto público, abrangem a revisão dos regimes de 
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trabalho e de remuneração dos servidores públicos, ativos e inativos, e 
das vinculações orçamentárias. 

As despesas federais com pessoal estão estimadas, para 1996, em 
cerca de R$ 40,6 bilhões, dos quais 40% serão destinados ao 
pagamento de aposentados. 

A reforma administrativa terá de ser complementada·. com 
instrumentos de gestão de finanças públicas para melhor administração 
dos gastos públicos. Para tanto o Poder Executivo propõe as seguintes 
alterações na Constituição Federal: - Restrição :à criação de novos 
Estados e Municípios - Aperfeiçoamentos no processo de elaboração 
do orÇàmento ·- mudança na relação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo na fixação de limites para as operações de crédito dos · 
Estados - desconstitucionalização de dispositivos sobre transferências 
de. recursos para o Distrito Federar· - EXigência de maior controle nos 
gastOS· com pessoal, por parte dos Três Poderes:- Prazo para revisão 
dos fundos e benefícios fiscais atualmente existentes. ·._. . · 

A retomada da capacidade do Estado de financiar políticas regionais 
e sociais com recursos fiscais depende de uma solução duradoura para 
os problemas da previdência sociaL Parà tanto o governo elaborou uma 
proposta de reforma cujos principais itens são os seguintes: 

.: · tnstituição de um regime geral de previdência social, pública, 
básica, compulsória até determinado limite, sob regime de repartição 
simples, · eliminando-se a diversidade de regimes e as múltiplas 
aposentadorias. elimina-se, também, a capacidade dos Estados e 
Municípios de legislarem sobre a Previdência. 

- Incentivo ao desenvolvimento de previdência complementar, 
facultativo, sob regime de capitalização, principalmente através dos 
fundos de pensão. 

- Fixação de uma idade mínima para as aposentadorias com 
compensações para aqueles que começarem a trabalhar e cobtribuir 
muito cedo. · · · · 

- Introdução do conceito do tempo de contribuição em substituição 
ao do tempo de serviço. 

- Eliminação de todos os tipos de isenção de contribuições. 
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É importante salientar que a proposta preserva os direitos adquiridos 
dos atuais aposentados e pensionistas, bem como dos trabalhadores 
ativos que já cumpriram os requisitos para a obtensão de seus 
benefícios. 

Dois outros elementos fundamentais para o crescimento económico 
são o emprego e a qualificação de mão de obra . Daí, a ênfase sobre o 
ensino fundamental, de responsabilidade de Estados e Municípios, 
bem como modernização das uoiversidades . 

. . Para tanto é necessária a reformulação dos dispositivos 
constitucionais que regulam a cooperação intragovemamental na área 
da educação, atribuindo atuação prioritária aos Municípios no ensino 
fundamental e . pré-escolar, e ao~ Estados nos ensinos fundamental e 
médio .. 

Quanto às universidades federais e preciso estabelecer a não 
obrigatoriedade do regime jurídico único para as universidades públicas 
e a flexibilização de regras aplicáveis à remuneração de seus 
servidores . 

. INVESTIMENTO§ E AÇAO GOVERNAMENTAL 

A partir das estratégias, diretrizes, políticas e reformas apontadas 
neste documento, foram analisados e estruturados os projetas e ações 
que serão implementados pelo governo e/ou por éle apoiados no 
período de vigênqia do PPA. 

As tabelas em anexo consolidam os valores estimados para os 
investimentos e o custeio dos projetas e· ações, segundo área de 
aplicação e fonte de recursos, no período 1996/1999. 

PROJETOS E AÇÕES PRIORITÁRIOS 

Dentro do conjunto de projetas e ações priOritários, a parcela 
predominante está voltada para eliminação de gargalos ao crescimento 
e melhoria da eficiência do sistema econômico, incluindo 
empreendimentos que reduzam o "Custo Brasil". É o caso dos 
investimentos em educação básica, ciência, tecnologia e agricultura, 
bem como recuperação e modernização nas áreas de transportes, 
energia e telecomunicações. 
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Outro conjunto de ações prioritário é o que procura a atenuação dos 
desequilíbrios espaciais e a consolidação dos principais eixos de 
desenvolvimento. 

1) Projetas e ações estruturadores 

Neste bloco estão incluídas as áreas de energia, comunicaÇões, 
ciência e tecnologia, educação e agricultura. · · · · · · 

O principal cri~ério para sua seleção foi a importância do impacto nos 
chamados fatores de competitividade, com importância na redução do 
"Custo Brasil". 

Energia 

A necessidade mínima de investimento no setor elétrico é de R$ 6 
bilhões anuais .e só se tem conseguido investir R$ 4,5 bilhões. Esta 
diferença tem provocado atraso generalizado na execução de projetes 
e a conseqüência teria sido pior se a economia não tivesse enfrentado 
um prolongado período de semi-estagnação. · · 
Os investimentos no setor petrolífero também tem estado abaixo do 

mínimo necessário para aproveitamento das potencialidades do país, 
por exemplo, o aproveitamento do gás natural na matriz energética 
brasileira. 

No setor elétrico pretende-se, através da lei de concessões, 
aumentar a participação da iniciativa privada. 

As condições básicas para estabelecimento de um mercado 
competitivo de energia elétrica para cargas de maior porte são as 
seguintes: 

a ) Criação do Sistema Nacional de Transmissão de Energia Elétrica 
( SINTREL). 

b ) Fixação das bases legais para a operação do produtor 
independente e para a formação de consórcios er:tre autoprodutores e 
concessionárias. 

c ) Possibilidade legal do consumidor com carga maior do que 1 O 
MW e tensão maior do que 69 kV de contratar livremente a energia 
elétrica com o fornecedor que lhe ofereça maiores vantagens. 
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Com estas medidas, pretende o Governo garantir o adequado 
abastecimento' do mercado; viabilizando · a expansão · da potência 
instalada de energia elétricâ élé 55 rnil MW em 1995 para cerca de· ao 
mil MW no início da próxima década. · 

As principais prioridades são : 

- Equacionamento elo abastecimento de energia para os Sistemas 
Isolados da Região Norte. . . :. ·. 

••• • > ' • • ' .' ••• ) • • ' .·.; - ·.·,' ,· 

- Fo~~lecimento dos sistemas de transmissão. na reg,ião nordeste ..... . . . . 

- Ampliação da capacidade de geração no Sistema Interligado 
Sul/Sudeste/Centro-Oeste. 

- interligação dos Sistemas Sui/Sudeste/Centro.;()êSte/· e 
Norte/Nordeste.. . . 

~i' . 

No·:setor petrolífe'ro, media-~te abertura à área privada, esperà~~e· 
aumento de recursos· pará invéstimen~cis, viabilizando· a ampliàçâo de 
ofertas de petróleo e gás natu.IC!t .· · · · .. 

Os seguinteS blocos de investimento são priorit~rios : : _ · 

* Energia para os sistemas isolados da Amazô~ia. 
"" ' 

Melhorar os atuais níveis de atendimento. , reduzindo 
progressivamente a ·utilização de- combustíveis derivados de petróleo 
para geração de energia elétrica, fator responsável pelos altos custos 
de produção de energia na região. 

Além de concluir a Usinas Hidrelétricas (UHE) de Samuel, o Governo 
irá desenvolver programa de expansão do suprimento de energia 
elétrica para a região, com base no seguinte esquema : 

a) Interligação com a Venezuela ( Guri e outros aproveitamentos 
hidrelétricos e termelétricos ). 

b) Utilização do gás de Urucu para geração de energia termelétrica. 
c) Abastecimento, a partir da UHE de Tucuruí. 
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A viabilização desses projetes, após concluídos em um prazo de 3 
anos, permitirá o suprimento da região, pelo menos até o ano 2010. 
Tais projetes envolvem investimentos da ordem de R$ 3 bilhões .. 

* Energia no Nordeste 

No Nordeste existe capacidade de geração de energia, porém, não 
existem sistemas de transmissão em condições de transportar a 
energia demandada. · 

Além da conclusão da motorização da UHE de Xingó, devem ser 
implantados 2417 Km de linhas de transmissão e 6355 MVA de 
subestações, para atender aos Estados do Ceará, Bahia, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Esses projetas demandarão 
investimentos totais de R$ 88 milhões, sendo R$ 700 milhões nos 
sistemas de transmissão. 

Ao lado da ampliação da Refinaria Landulfo Alves, será também 
implantada no Nordeste nova refinaria de petróleo, demandando 
investimentos totais de R$ 1,3 bilhões. 

* Geração energética em parceria 

O Governo irá estimular a participação da iniciatiVa privada nos 
investimentos do setor. 
Tal participação permitirá reforçar o Sistema Interligado 
Sul/Sudeste/Centro-Oeste, que representa quase 80% do mercado de 
eletricidade e onde já se identificam riscos maiores de 
desabastecimento no futuro próximo. 

* Interligação dos Sistemas Norte/Nordeste e Sul/Sudeste/Centro-· 
Oeste. 

Esta interligação otimiza a operação energética destes dois grandes 
sistemas. É a alternativa de menor prazo de maturação (3 anos), 
propiciando ganhos energéticos equivalentes à implantação de uma 
nova usina hidrelétrica com potência de 1500 MW. Esse 
empreendimento demandará investimentos da ordem de R$ 500 
milhões. 
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* Ampliação da oferta de gás natural 

Uma das metas principais é o aumento da participação do gás 
natural no consumo de energia primária no País, de 2,4% para "tO% no 
início da próxima década. 

Será implementado o projeto de importação do gás Bof..iviano, 
através de um gasoduto de 3414 Km de extensão, sendo 2859 Km em 
território Brasileiro, passando pelos Estados do Mato Grosso do Sul, 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina e RS, com ramificações em Minas 
Gerais e Rio de Janeiro. Deverão ser importados 8 mililões de m3/dia 
na primeira fase, passando a 16 milhões de m3/dia numa segunda 
etapa. 

O investimento total do projeto é de R$ 2 bilhões. 

Comunicações 

O Brasil exibe hoje uma densidade telefónica muito baixa, da ordem 
de 8,4 terminais por 1 oo habitantes, que o coloca no 40° lugar no 
ranking . mundial. Cerca de 80% das residências .e 90% das 
propriedades rurais não dispõem de telefone. 

A recuperação do atraso do país na área de telecomunicações 
exigirá investimentos da ordem de R$ 31 bilhões no período 96/99. 
Como o valor desse investimento é duas vezes superior ao praticado 
atualmente, isto só será possível com participação da iniciativa privada. 

Ciência e Tecnologia 

Os gastos com Ciência e Tecnologia têm sido da ordem de 0,7% do 
PIB. . . · . 

Pretende-se elévar os gastos nacionais nesta área para o patamar 
de 1 ,5% do PIB, co~ uma participação do setor privado de 30% a 40%. 

No período 96/99 preveen-se investimentos de R$ 14,4 bilhões, 
utilizando-se recursos fiscais, financiamentos externos, recuFSos de 
Estados e Municípios e do setor privado. 
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Educação 

O Governo Federal deverá ampliar, no período 96/99, recursos da 
ordem de R$ 12 bilhões no setor educacional, procurando atuar de 
forma coordenada com os Estados e Municípios. 

A otimização do investimento público em educação estará rastreada 
na melhoria da qualidade do planejamento, acompanhamento, 
avaliação e fomento. Isto exigirá a modernização e o aperfeiçoamento 
do sistema de estatísticas educacionais, bem como a montagem de um 
sistema de avaliação educacional em todos os níveis de ensino. 

O Governo procurará garantia que os recursos do FNDE cheguem 
às escolas, estabelecendo critérios permanentes e transparentes de 
distribuição. 

Agricultura . 

O desenvolvimento do setor agrícola deve ser promovido mediante 
ações em irrigação, ampliaçãq -.e· mÇ)demizaçã.q . do transporte, 
pesquisa, difusão de informações· e· promoção da extensão rural, 
educação e profissionalização dos produtores e trabalhadores rurais, 
conservação ambiental e defesa agropecuária. O atendimento ao 
mercado interno e mercado agrícola internacional também dependem 
do estímulo á agro-industrialização, da melhoria da infraestrutura de 
transportes e da redução da carga tributária no setor. 

É indispensável aperfeiçoar a política de garantia de preços 
mínimos, a gestão de estoques públicos, adaptando-os ã crescente 
internacionalização dos mercados. 

' 
O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária.( PROAGRO·~ 

deverá obter sustentação financeira e estimular a modemizaçã~ 
tecnológica do setor. · ' · 

'7 
A política social do Governo, voltada ao meio ruraí; /enfatizará a 

implantação de projetas de assentamento, tendo como propósfto 
assentar 280 mil famílias nos próximos 4 anos. 

1 
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PROJETOS E AÇÕES PARA REDUÇÃO DOS 
DESEQUilÍBRIOS ESPACIAIS 

Neste bloco estão incluídos os projetas e ações prioritários na área 
dos transportes, relacionados à maior integração das regiões 
brasileiras. 

Trata-se de empreendimentos complementares aos projetas e ações 
em energia e em comunicação.· 

Eixo de integração Norte-S~! 

Trata-se de fortalecer os meios de transporte necessários para o 
escoamento da produção agropecuária e agro-industrial do chamado 
cerrado setentrional brasileiro, que envolve o oeste da Bahia, o 
sudoeste do Piauí, o sul do Maranhão, o Tocantins e parte do Estado 
de Goiás. Os investimentos são da ordem de R$ 279 milhões. 

Eixo de integração Oeste 

Estes investimentos destinam-se ao desenvolvimento das áreas de 
expansão recente da fronteira agrícola do país, ligando_ os Estados do 
Acre. e Rondônia com os Estados da Região Centro-Sul, passando pelo 
Mato Grosso e Mato Grosso do SuL .Qs investimentos projetados 
atingem R$ 1,1 bilhão, concentrando-se na malha ferroviária e na 
restauração I reconstrução de rodovias trancais. 

Eixo de integração do Nordeste 

São previstos investimentos da ordem de R$ 900 milhões nas 
malhas de transporte trancais, revitalização da Hidrovia do São 
Francisco, modernização e ampliação da malha ferroviária. 

EiXo de integração Sudeste 

A previsão para o período 96/99 é de investimentos da ordem de R$ 
460 milhões. 

Os principais projetas visam reestruturar e adequar a capacidade de 
rodovias trancais, destacando-se a duplicação da BR-381 ( Fernão dias 
), entre Belo Horizonte e São Paulo, que demandará investimentos de 
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R$ 400 milhões, realizad.os ern parceria entre a União e os Estados de 
São Paulo E Minas Gerais, contando ainda com financiamento do BID. 

Além dos projetas rodoviários, a recuperação e integração dos 
sistemas ferroviários da Região serão viabilizados por intermédio da 
privatização/concessão à iniciativa privada. 

Eixos de integração Sul 

Investimentos da ordem de R$ 1,5 bilhão envolverão adequar as 
malhas de transporte necessárias á melhoria dos eixos de articulação 
entre as regiões Sudeste e Sul do País. 

O principal projeto é a duplicação das rodovias BR-116, 376, 101, 
entre São Paulo e Florianópolis, com tráfego médio diário entre 5 a 1 o 
mil veículos. 

Saída para o Caribe 

Os projetas nesse eixo estão voltados para a consolidação de 
rodovias integradoras do País com os mercados do Caribe e Atlântico 
Norte, envolvendo investimentos totais de R$ 200 milhões. 

O empreendimento mais importante é a complementação da 
pavimentação da BR-174, entre Manaus e Caracaraí ( RR ), numa 
extensão de 624 Km, demandando investimentos de R$ 150 milhões, 
com participação do Governo Federal e dos Estados do Amazonas, 
Roraima e financiamento internacional. 

Saída para o Pacífico 

Os projetas previstos estão direcionados para a consolidação dos 
eixos de ligação com as fronteiras do Peru e Bolívia, que favorecerão a 
integração com esses. países e o futuro acesso terrestre do Brasil a 
portos localizados no Pacífico. Os investimentos totais estimados são 
da ordem de R$ 1 02 milhões, viabilizando o aumento da 
competitividade externa, particularmente da Zona Franca de Manau~ e 
das economias dos Estados de Rondônia e Acre. 
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ÁREAS ESPECIAIS 

Recursos hídricos no nordeste 

O Governo dará prioridade á conclusão das obras de irrigação e de 
infra-estrutura hídrica aplicando recursos da ordem de R$ SOO milhões 
na conclusão de 19 projetes de irrigação, quatro açudes, quatro 
barragens e duas adutoras no· sem i-árido nordestino, permitindo 
incorporar à produção agropecuária do País, uma área irrigada de 111 
mil hectares, além de ampliar a capacidade de açudagem da região em 
quase 532 milhões de m3 de água. 

Para obras de infra-estrutura hídrica em geral, a União participará 
com 60% dos recursos totais, dos quais metade será captada no 
exterior, sendo o restante executado com· recursos dos Estados e 
Municípios. Estão previstos investimentos da ordem de R$ 2,3 bilhões 
na implantação de 16 barragens, 14 açudes, cinco canais e duas 
adutoras. 

Ações federais no Rio de Janeiro 

A revitalização da economia do Estado do Rio de Janeiro é 
prioridade do Governo Federal. A implantação dos projetes do Porto de 
Sepetiba e do Teleporto do Rio de Janeiro é considerada estratégica 
ao lado do maior aproveitamento do petróleo e gás natural da Bacia de 
Campos. Esses Investimentos são da ordem de R$ 4,4 bilhões, a 
serem concretizados entre a União, o Estado do Rio de Janeiro, e 
principalmente, a iniciativa privada. 

Estima-se que o empreendimento do Porto de Sepetiba possa atrair 
investimentos da ordem de R$ 1 ,5 bilhão para a área adjacente ao 
porto, gerando mais e 50 mil empregos. 

A infra-estrutura básica do Porto de Sepetiba demandará 
investimentos de cerca de R$ 300 milhões. 

Considerando que o binõmio porto-ferrovia é indissociável na 
montagem de um corredor d~ transportes eficiente, o Governo 
coordenará os processos de privatização da RFFSA e de consolidação 
do Porto de Sepetiba. 
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O Teleporto demanda investimentos da ordem de R$ 900 milhões, 
sendo estruturado em três fases, com atividades parcialmente 
simultâneas. A primeira, já em implantação, prevê a ocupação da área 
de 250 mil m2 na Cidade Nova, com o desenvolvimento de infra
estrutura urbanística e de telecomunicações, possibilitando a 
implantação de 500 mil m2 de área construída de "edifícios 
inteligentes", e gerando cerca de 35 mil empregos diretos. A segunda 
fase extende a outras áreas da cidade e do Estado as facilidades e 
serviços de . telecomunicações. A . fase · final pretende dar ao 
empreendimento uma abrangêflcia nacional. · 

As ações prioritárias também compreendem investimentos na 
produção de petróleo e gás na Bacia de Campos, no valor de R$ 2,7 
bilhões, permitindo alcançar em 1999, a produção de 1,1 milhões de 

, bbl/dta de óleo e 12,2 milhões de m3/dia de gás natural. 
Em Duque de Caxias deverá ser implantado o Polo Petroquímica, 

demandando investimentos totais de R4 700 milhões. 

Infra-Estrutura para o turismo 

O desenvolvimento da atividade turística no Brasil é bastante 
insipiente relativamente ao potencial ·· do País, em vista de sua 
diversidade geográfica e cultural e da dimensão do seu território. 

O desenvolvimento de programas regionais integrados de turismo, 
será alvo de investimentos da ordem de R$ 1,4 bilhões, a partir de 
fontes externas e recursos da União, dos Estados e Municípios, bem 
como da iniciativa privada. 

Entre estes programas sobressai o Prodetur/Nordeste, que envolverá 
investimentos totais de R$ soo milhões, com financiamento do BID. 

Em moldes semelhantes, deverão ser estruturadas ações para 
desenvolvimento do eco-turismo na Amazônia e no Pantanal Mato
grossense, com investimentos superiores a R$ soo milhões . 

PROJETOS E AÇÓES PARA A REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES SOCIAIS .. 

O compromisso principal do Governo é o desenvolvimento de 
políticas voltadas ao oferecimento de serviços públicos essenciais -
educqção, saúde, previdêncià e assistência social, habitação e 
saneamento básico, justiça e segurança pública. . 1, :· 
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No início da década de 90, 30 milhões de brasileiros viviam com 
renda insuficiente para suas necessidades básicas, existiam 20 
milhões de analfabetos e a taxa de mortalidade infantil era alta ( 45,3 
crianças por mil nascidas vivas morriam antes de completar um aoo de 
vida). 

A proporção de famílias indigentes é maior nas áreas rurais e na 
Região Nordeste. As taxas de mortalidade infantil alcançavam 26,7 por 
mil na Região Sul e 88,2 por mil no Nordeste. O mesmo ocorre com os 
índices de analfabetismo da população com mais de 1 O anos de idade: 
10,9% na Região Sudeste e 35,9% no Nordeste. 

Principais desafios do Governo na área social 

- Situação social marcada pela pobreza ·e pela desigualdade, 
exigindo mais oportunidades de emprego e de qualificação da 
população. .. 

- Necessidade de manter, ou mesmo ampliar, o gasto social apesar 
das condições fiscais adversas. 

- Exigência de restruturação nos sistemas de organização e de· 
gestão para eliminar os desperdícios e promover mudanças no padrão 
do gasto com vistas ao aumento de seu impacto redistributivo. 

Apesar das dificuldades orçamentárias o dispêndio da União na área 
social ( excluindo a Previdência Social ) deverá alcançar R$ 11 o bilhões 
nos próximos quatro anos. 

Projetos e ações do Governo 

Geração de empregos, renda e qualificação para o trabalho. 

* Restabelecimento de linhas de crédito para programas de 
habitação e saneamento utilizando recursos do FGTS e empréstimos 
externos. 

* Apoio a pequenos e micro empreendimentos, trabalhadores 
autónomos e unidades produtivas organizadas através de linhas de 
créditos de fácil acesso. 

68! 
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* Educação para o trabalho: implantação de um sistema de 
qualificação profissional, integração do setor público nas áreas de 
trabalho e educação e articulação com as instituições privadas de 
formação profissional. 

*Atendimento ao trabalhador em situação de desemprego. 

* Implantação e consolidação de projetes de assentamento rural. 

Promoção e defesa dos <;lireitos e assistência social. 

* Aperfeiçoamento dos instrumentos e das entidades envolvidas 
visando a garantia dos direitos das crianças, adolescentes e dos 
portadores de deficiência. 

* Municipalização e implementação de associações civis de defesa 
do consumidor. 

* Fomento às ações de assistência à família pobre. 

· . Promoção da igualdade de oportunidades -e proteção contra 
riscos. · 

* Apoio ao desenvolvimento educacional com prioridade ao ensino 
básico, através de: valorização da escola e do magistério, 
descentralização da alimentação escolar -e programa de ensino à 
distância ( avaliação do ensino médio, treinamento de docentes, 
habilitação de professores leigos ) 

* Aprofundamento do processo de descentralização dos serviços de 
saúde. 

* Modernização da gestão _previdenciária e reforma do sistema de 
previdência social. 

* Combate à mortalidade infantil, através de programas de 
assistência integral à saúde da mulher e ao recém nascido, 
saneamento básico, suplementação alimentar e informação sobre 
reidratação oral. 
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O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC) _ Sr. Pre
sidente, Sr% é"Sís: Senadores, uma das grandes po
lêmicas nacionais, hoje em dia, é a implantação do 
chamado Projeto Sivam, que se destina a cobrir a Re
gião Amazônica com uma teia de radares e outros sis
temas de vigilância aeroespacial _ uma proposts, 
como se vê, da maior importância para a própria sobe
rania nacional em mais de 50% de seu território. 

Nossa posição, até aqui, tem sido clara e obje
tiva: defendemos, em primeiro lugar, a instituição de 
mecanismos capazes de garantir a segurança do 
tráfego aéreo na Amazônia e de impedir a livre circu
lação de aparelhos suspei.tss. principalmente daque
les envolvidos com os grandes cartéis continentais 
de narcotráfico; como segundo lugar,mas não me
nos importante, postulamos transparência absoluta 
para todas as fases desse processo, quer no que 
tange à lisura de contratos e estabelecimentos de 
valores, quer na fixação de critérios democráticos e 
acima dos mistérios que cercam as operações arbi
trárias. 

A questão está sendo encaminhada correta e 
claramente pelo Senado Federal, através de Comis
são presidida pelo honrado e firme Senador Antonio 
Carias Magalhães. 

Nada impede, todavia, que novos subsídios se
jam trazidos ao debate em tomo do Projeto Sivam, 
principalmente quando se apresentam chancelados 
por instituições ccimo o Fórum Nacional de Secretá
rios para Assuntos de Ciência e Tecnologia, que se 
reuniu recentemente em Brasflia, Distrito Federal. 

No encerramento de sua 36ª Reunião, o Fórum 
de Secretários para Assuntos de Ciência e T ecnolo
gia resumiu, em comunicado à imprensa, os princi
pais pontos concertados pela unanimidade dos 15 
Estados participantes; essa nota ressalta, inicial
mente, o fato de que as conclusões foram tiradas 
após a audiência de personalidades do porte do Al
mirante Mário César Flores, do Brigadeiro Sérgio 
Ferolla e do Presidente da SBPC, Dr. Sérgio Henri
que Ferreira. 

O documento expedido pelo Fórum de Secretá
rios para Assuntos de Ciência e Tecnologia está ex
presso em nove itens, os quais começam pela defe
sa da tese onde se fundamenta o Projeto Sivam _ a 
necessidade da presença nacional no controle da 
Amazônia _ e conclui pela importância de que isso 
se faça através de processos e métodos transparen
tes, inclusive com o uso cte· tecnologia e técnicos 
brasileiros, quebrando a pretensa caixa preta onde 
estariam trancados os estudos financeiros e diver
sos aspectos operacionais dos sistemas cogitados. 

É um documento da maior importância;lli!Je ora 
passo a ler na íntegra, para que seja inserii:IO·nos 
anais do Senado Federal, servindo de slilsídb para 
as decisões que a Casa está prestes a adatar-;, den
tro de suas atribuições constitucionais. 

DOCUMENTO A QUE SE REFEEIRE O 
SR. NABOR JÚNIOR EM SEU DISCURSO: 

36ª REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL 
DE SECRETÁRIOS PARA ASSUNTOS 

DE CIÍ:NCIA E TECNOLOGIA 

Nota à Imprensa 

O Fóium Nacional de Secrétários para Assun
tos de Ciência e Tecnologia reuniu-se em Blal>riia, 
nesta data, com a representação de 15 atnos da 
Federação, com o objetivo. dentre outros assuntos 
relevantes, de debater o Projeto SNam-

Como expositores do Sivam foram convüados: 
Almirante Mário César Flores. Major Brigadeim Mar
cos Antônio de Oliveira, Brigadeiro Sérgio Xa'iier Fe
ralla (Chefe do Estado MaiÓr do Ministério da Aero
náutica), Dr. Sérgio Henrique Ferreira (Presidente da 
SSPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência). ~ , 

Após mais de 3 horas de debate, e pela unani
midade de seus integrantes presentes. o Fórum con-
sidera o seguinte: . 

1 . O Projeto Sivarn é importante e re!É!llante 
Para a AIT!azônia e para o Brasff. contnoo; para o 
nosso desenvolvimento econômico e social é decisi
vo para a nossa soberania. estimula Q Conhecimento 
e a produção científica e !eçÕológica. , 

2. O desenvolvimento econõmico e social só 
será plenamente alcançado no Brasil. atr.ms dO de
senvolvimento Científico e tecnológico. sendQ ex
pressivo o refléxo do Sivam nesse aspeclo. 

3. As infonnações que decorrerão das a!ividades 
do Sivam aprimol'liào as ações na Amazônia, no âm
bito dos se1ores p(blicos e privados, pelo melhor e 
exalo conhecimento de sua realida:le de seu potencial 
e do engajamento da população amazõnica 

4. O Sivam abre uma perspectiva nova de valo
rização da ciência e da tecnologia, a pariir de parce
rias importantes a se estabelecer entre as Universi
dades, Comunidade Cientílica, pesquisadores. insti
tutos e Fundações de Pesquisa. 

5. O Sivam deve funcionar como impartanle la
bora1ório de formação de técnicos e de ballSÍeência 
tecnológica, agregando conhecimento e eslí:nulando 
debate em tomo de ~um melhor aproveilamerJID da 
inteligência brasileira. 
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6. É inçlispen~vel que a Comunidade Cientifi· 
ca tenha espaço é participe efetivamEinte do proces

. se de gestão do Sivam. 
7. O debate do Projeto Sivam, com ampla parti

cipação da imprensa, rádio e televisão, Congresso 
Nacional, SBPC e oulras entidades civis, dentre ou
tros expressivos segmentos sociais, aprimora o Pro
jeto e aperfeiçoa o procasso democrático. 

8. A convicção que se tem da importância do 
Sivam deve ser estendida a outras áreas da ciência 
e tecnologia, ainda aguardando recursos para se de
senvolverem. 

9. É de fundamental importância e indispensá
vel a destinação de recursos de contra-partida,. quer 
nacionais ou internacionais, no fomento de equipa
mentos e tecnologias nacionais, estimulando o de
senvolvimento cientifico e agnegação de valor no 
País. 

Assim sendo, o Fórum Nacional de Secretários 
para Assuntos de Ciência e Tecnologia manifesta 
seu apoio ao Projeto Sivam, esperando que as con
tribuiÇÕes e sugestões que têm sido oferecidas para 
o seu funcionamento sejam acolhidas por seus prin
cipais gestores, numa atitude democrática de grande 
vaior: 

Brasília- DF, 8 de fevereiro de 1996. - Emer
son Kapaz, Presidente do Fórum. 

SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) _ Antes de 
encerrar a presente sessão, a Presidência declara 
encerrados os trabalhos da 1 A Sessão Legislativa 
Extraordinária da SQ! Legislatura. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) _ Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos lembrando a convocação de sessão do . 
Congresso Nacional para instalação do perfodo nor
mal da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 5o;! Legis
latura, a realizar~e amanhã às 11 h. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) _ Está en-. 
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 1Bh.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO 
SR. HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 
13/02196, QUE SE REPUBLICA POR HA
VER SAlDO COM JNCORREÇÕES DO DSF 
DE 14102196. . . 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para 
encaminhar a votação.)_ Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ouvi atentamente as palavras pronuncia
das pelo· nobre Senador Lúcio Alcântara no que tan
ge às pressões que estaria havendo no sentido de 
que os Senadores de um modo geral não subscre
vessem emendas à proposta do Governo que pror-

roga o Fundo Social de- Emergência, embora hoje 
com outro nome, Fundo de· Estabilização Fiscal. 

Refletindo sobre isso, Sr. Presidente, Sr>s e 
Srs. Senadores, chego à conclusão melancólica de 
que, na verdade, estamos caminhando celeremente 
para o unicameralismo, pois em matéria de reforma 
constitucional, sem dúvida, s6 quem está funcionan
do é a Câmara dos Deputados, particularmente no 
que diz respeito às propostas de iniciativa do Sr. 
Presidente da República. 

Na Câmara, a PEC vai ao crivo da Comissão 
de Justiça e de Redação, para que diga da sua ad
missibilidade ou não. Se adm~ida, passa a ser apre
ciada por uma comissão especial, e, finalmente, o 
seu parecer segue ao plenário para votação. 

Não tenho noticia de nenhuma proposta de ini
ciativa do Sr. Presidente da República, no que tange 
às suas reformas estruturais de ordem econômica e 
social, que não tenha sido objeto, no seu mérito, de 
alteraÇÕes substanciais na Cãmara dos Deputados. 
Depois de mu~ delongas, de muitas discussões, 
as Uderanças acordam em ace~r modificaÇÕes, e, 
afinal, a redação final do primeiro turno chega ao 
Senado. 

No Senado, entretanto, por mais que possa
mos divergir, a verdade nua e crua é que estamos 
praticamente sem condiÇÕes de alterar o que vem 
da Câmara, porque logo aparece o apelo veemente 
para que não o façamos senão a matéria vai demo
rar, retomar à Cãmara dos Deputados, como se re
forma constitucional, Sr. Presidente, não fosse algo 
sério que devesse demorar e . exigisse um estudo 
mais profundo. 

Pronuncio estas palavras, porque eu próprio · 
tentei fazer alteraÇÕes nessa Proposta de Emenda 
Constitucional, apesar de ter sido, como sabe V. 
Exã, o Presidente do Congresso Nacional que co
mandou as duas Casas em sessões conjuntas du
rante a revisão constitucional para que o Fundo vies
se ser aprovado, garantindo o equilíbrio das contas 
públicas e, de certo modo, o sucesso do Plano Real. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, é claro 
que neste caso, há alguns aspectos novos que têm 
de ser postos em relevo, e eu não poderia, no mo
mento em que vamos votar esta matéria, deixar de 
enfocá-los. 

Em primeiro lugar, todos sabem que realmente 
o esforço do Governo Federal pelo equilíbrio das 
contas públicas federais é muito grande. Mas o Se
nhor Presidente da República não desconhece o de
sequilíbrio das contas públicas estaduais e munici
pais. Portanto, o cuidado, o interesse em manter a 
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União sem o déficit deveria ser o mesmo em relação 
aos Estados e Municípios. Mas isso não ocorre. 

Fomos autores aqui _sabem V. Ex's _de Pro
jeto de Resolução que alterava a Resolução ~gente 
sobre a rolagem da dívida contratual entre Estados e 
Municípios e a União. Foi uma luta bastante árdua, 
houve negociações e renegociações com a área 
econõmica do Governo e, no final das contas, foi 
aprovado um substitutivo _ quando. aliás, encontra
va-me ausente, em missão oficial _ o qual pratica
mente quase nada represeniOu para que essas rola
gens viessem a ser modificadas. Basta dizer a V. 
Exªs que, no caso do Paraiba, onde o Estado estava 
gastando com o serviço da rolagem da divida cerca 
de 20% da receita líquida, portanto, 9% além dos 
11 o/o oficialmente estabelecidos no contrato com a 
União por torça da resolução em vigor, tivemos ape
nas um ganho com o substitutivo ao meu projeto da 
ordem de 2 milhões ao ano. 

Pois bem, Sr. Presidente, agora, com a devolu-
. ção que teremos que fazer do que o Es!Bâo recebeu 

e gaslou por conta do Fundo de Participação em ja
neiro e fevereiro deste ano, só a Pararba vai ter que 
devolver R$8 milhões em 1 O meses, o que significa 
uma sangria muito grande em sua receila liquida, 
para não falar nos municípios, que estão em situa
ção pré-falimentar. 

Portanto, $r. Presidente, quero também trazer 
o meu protesto contra essa situação. Tenho um pro
jeto de proposta de emenda oonstitucional nas mãos 
do Senador Josaphat Marinho, como Relalor, segundo 
o qual a reforma constitucional voltaria a ser feita em 
sessões conjuntas do Congresso Nacional, alravés de 
discussão, e votação em Casas separadas, para que 
não vone a ooorrer isso. Se tivermos de novo a refor
ma constftucional em sessões oonjuntas, desaparece
rá essa capitis deminutio para o Senado Federal. 

Aproveilo a oportunidade para fazer este apelo 
aos Srs. Senadores e para dizer que vou votar o pa
recer do nobre Relalor e meu Líder, Senaior Jader 
Barbalho. Lamentavelmenla, não posso f4l/0Var a 
emenda do Senador Ronaldo Cunha Uma, que foi der
rotada na ComiSSão de Constituição, Justiça e C'idada
nia _e que era certa, porque livrava os Esta:los e Mu
nicípios de prejuízos no Fundo de Participação. 

Rca, pois, o meu protesto: Votarei com profun
das restrições, porque entendo que essa proposta _ 
parece-me _ infringe dispositivo consti!L<:ional. 
Como bem aludiu o Senador Ademir Andrade, ela 
retira recursos dos orçamentos dos Estados e Muni
cípios a serem gastos pela União, ao arrepio do art 60 
da Constituiçilo Federal, numa afronta à Federação. 

ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO N" 001, DE 1996 

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no 
desempenho de suas atribuições regimentais e re
gulamentares e a vista que dispõe o art 143 da Lei 
n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e art 574 do 
Regulamento Administrativo do Senado Federal, re
solve 

I - Constftuir Comissão de Processo Adminis
trativo Disciplinar, para apurar os fatos narrados no 
Processo n" 001151/94-0 (apenso Processo nº-
002296/95-0, envolvendo o Servidor CARLOS AN
TÔNIO SALIS DA SILVA, mat 1339, do Quadro de 
Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal. 

11 - Designar RONALDO WAGNER CARMONA 
- mat 1435; ANA CLÁUDIA COSTA BADRA
ma!. 1878; EDUARDO FIGUEIRA MARQUES DE 

-OLIVEIRA - ma!. 1286, e como secretário, WIL
SON PEREIRA DE CARVALHO FILHO - mal. 
1869, servidores do Quadro de Pessoal do mesmo 
órgão Supervisionado, para, sob a presidência do 
primeiro, comporem a aludida Comissão, na forma 
do estabelecido no art. 149 e seguintes da Lei nº-
8.112, de 1990. 

III- Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias pc· 
conclusão dos trabalhos com apresentação de '~·
tório final. 

IV - Este ato entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Senado Federal, 7 de fevereiro de 1996. - Se
nador Odacir Soares, Primeiro-Secretário. 

RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS 

DE 1• A 14 DE FEVEREIRO DE 1996 

(1ª Sessão Legislativa Extraordinária 
da 50ª- Legislatura convocada para o período de 

8 de janeiro a 14 de fevereiro de 1996) 

(Art. 269, 11, do Regimento Interno) 

PROJETOS APROVADOS E 
ENVIADOS À PROMULGAÇÃO 

De iniciativa do Senado Federal .......................... 4 

Total ................................ - .... - ................... 4 

Projeto de Resolução n• 4, de 1996, que au
toriza o Estado do Tocantins a prestar garantia no 
valor de trinta e quatro milhões de reais, acrescida 
dos respectivos encargos financeiros (acessórios), 
junto ao Banoo do Brasil SI A, destinada a financiar a 
execução do Programa de Cooperação Nipo-Brasi
leiro para Desenvolvim :nto dos Cerrados - Prode-
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cer III - Piloto, a ser implantado no Município de Pe
dro Afonso, TO. 

Sessão: 6-2-96 
Promulga::lo em 6-2-96- ResoluçOO 11"5, de 1996. 
Projeto de Resoluçao 11" 5 de 1996, que con-

cede autorização para elevação temporária de limite 
de comprometimento e para contratação de opera
ção de crédito externo entre o Estado do Mato Gras
so do Sul e o Fundo Financieiro para DesenvoM
mento da Bacia do Prata - Fonplata, no valor de até 
vinte milhões de dólares norte-americanos, cujos re
cursos serão destinados a financiar, parcialmente, o 
Projeto de Pavimentação Asfáltica da Rodovia Ms-
141 , trecho lvinhema-Naviraí. 

Sessão: 6-2-96 

Promulgado em 6-2-96 - Rêsolução n" 6, de 
1~& -

Projeto de Resoluçlio f12 7 de 1996, que aulo
riza a República Federativa do Brasil a conceder ga
rantia para operações de crédito externo a serem 
contratadas pela CESP - Companhia Energética 
de São Paulo, mediante lançamentos de títulos 
no exterior, no valor máximo acumulado equiva
lente a até setecentos e dez milhões de dólares 
norte-americanos, destinados ao pagamento de 
dividas garantidas pelo Tesouro Nacional e auto
riza o Governo do Estado de São Paulo a prestar 
contragarantia à União para as mesmas opera
ções de crédito. 

Sessão: 8-2-96 

Projeto de Resoluçao n2 11 de 1996, que au
toriza a contratação de operação de crédito externo 
no valor equivalente a até cento e dois milhões de 
dólares norte-americanos entre a República Federa
tiva do Brasil e o Banco Internacional para Recons
trução e Desenvolvimento - BIRD, destinada a fi
nanciar, parcialmente, o projeto de descentralização 
do transporte ferroviário metropolitano de Recife. 

Sessão: 12-2-96 

OUTRAS DELIBERAÇÕES 

Requerimentos n2S 53 e 54 de 1996, dos Se
nadores José Roberto Arruda e outros Senhores Se
nadores, solicitando, nos termos regimentais, sejam 
prestadas homenagens pelo falecimento de O. Sa
rah Kubitschek. 

Sessão: 5-2-96 

Requerimentos n"S 61, 63, 64 e 65 de 1996, 
dos Senadores José Samey e outros Senhores Se-

nadares, de homenagensde pesar pelo falecimento 
do ex-Senador Nelson Carneiro. 

sessao: 7-2-96 -

Requerimento n2 62 de 1996, do Senador 
Eduardo Suplicy e outros Senhores Senadores, de 
observância de um minuto de silêncio pelo faleci
mento do ex-Senador Nelson Carneiro. 

sessao: 7-2-96 

Requerimento n2 66 de 1996, do Senador 
José Samey e outros Senhores Senadores, solici
tando, nos termos regimentais, a realização dé uma 
sessão especial, em data a ser oportunamente mar
cada, destinada a homenagear a memória do ex-$9-
nador Nelson Carneiro. 

sessao: 8-2-96 

Sumário das maténa5 apreciadas pelo 
Senado Federal na 1• Sessao Legislativa 

Extraordinária da 50"- Legislalura 

(12a 14 de fevereiro de 1~6} 
Matérias aprovadas: 

Projetos aprovados e enviados à promulga-
ção ..................... : ...................................................... 4 

Tolal de matérias aprovadas ...... _____ ••• --····---A 

Sumário das matérias apreciadas pelo 
Senado Federal na 1• sessao Legislativa 

Extraordinária da 50"- Legislalura 

(8 de janeiro a 14 de fevereiro de 1996} 

Matérias aprovadas: 

Projetas aprovados e -enviados à san-
ção ............................................................................ 3 

Projetos aprovados e enviados à promulga-
ção ........................................................................... 8 

Mensagens relativas a escolha de chefes de 
missão diplomática ................................................. 1 O 

1Total de matérias aprovadas ••• -···--·--··-··.21 

Malérias enviadas ao arquivo: 

Proposição retirada pelo autor ........................ 1 

Total de matérias enviadas ao arquivo..-.• 1 
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N2 do Offcio Destinatário Assunto 
- ------- --------------- ----------- ----

Of. SF/143/96. .. Embaixador Constituição da 
Yaaeov Kei nan- Comissão 
Embaixada de Executiva do 
Israel Grupo 

Pàrfamentar 
Brasil-Israel 

Of. SGM/31 /96 Carlos Alberto Encaminhando 
Garbi-Correge toda documen
doria-Geral da tação referente 
Justiça de São ao Projeto de 
Paulo Lei da Câmara 

f1! 91. de 1990 
(nº 1.480/89, na 
Casa de 
origem) 


